СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
ГОДИНА LVI

ТИТЕЛ, 23. МАРТ 2021. ГОДИНЕ

БРОЈ 3.

1
На основу члана 40. став 1. тачка 65. Статута општине Тител („Службени лист општине
Тител“ број 3/2019 ) Скупштина општине Тител на 7. седници одржаној дана 23.03.2021. године,
разматрала је Извештај о пословању Народне библиотке „Стојан Трумић“ Тител за 2020. годину,
и донела следећи:

ЗАКЉУЧАК
I
УСВАЈА СЕ Извештај о пословању Народне библиотке „Стојан Трумић“ Тител за 2020. годину,
који је усвојио Управни одбор Народне библиотке „Стојан Трумић“ Тител на седници одржаној
дана 12.02.2021. године.

II
Закључак објавити у „Службеном листу општине Tител“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 022-5 /2021-I
Дана: 23.03.2021. године
Тител

Председник Скупштине општине
Драгиша Тривуновић, с.р.
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НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 21240 Тител , Главна 10-12

„СТОЈАН ТРУМИЋ“тел. 021/860-409, 860-185
Тителемаil:bibliotekatitel@eunet.rs
Пиб: 101455781

Број: 20/21
Тител, 23.02.2021.год.

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЗА 2020 ГОДИНУ

Народна библиотека „Стојан Трумић“ је једин аустанова културе на територији Општине
Тител. Рад Библиотеке организован је у Тителу у три одељења: одељење за одрасле, одељење за
децу и младе и завичајно одељење.Овдесе може пронаћи велики број како домаћих, тако и
страних књига, као и најновија издања светске књижевности. Библиотека је свој рад проширила
и наогранак у Мошорину који је опремњен знатним бројем књига и задовољава потребе
становништва.
Библиотека има 808 уписаних чланова а потребно је истаћи да је од укупног броја
уписаних, значајан број деце до 14 година старости, средњошколаца и студената, тачније
422чланова.
Библиотекамодерногдобајеопремљенасавременимсредствимарада,
тесетрудимодапратимо и усавршавамокакосредстварада, раднипростор,тако и запослене у
Библиотеци.
Библиотекакористи COBISS као информациони систем каталогизације базе података те
велику пажњу посвећује и едуковању запослених који поседују сертификат за коришћење
информационог система али и редовно одлазе на напредне едукације и стичу неопходно ново
знање.
У току 2020.године Библиотека је набавила 1833 насловa. Што куповином, откупом од
Министарства културе, или путем конкурса за доделу средства за набавку књига од стране
Министарства културе и поклонима читалаца. Истичемо да је у току 2020. Године прочитано
3094 књигe, а посебно акцију пријема првака у чланство Библиотеке сваког 1. Септембра и том
приликом организујемо пригодну свечаност за прваке и учитеље у просторијама Библиотеке.
Нажалост почетком 2020.године избија болест корона-ковид 19, што скоро потпуно
онемогучује рад у свим областима живљења па тако и у култури, ту можда и највише, а самим
тим и у нашој библиотеци. У огранизацији Библиотеке одржане су од планираних дванаест само
две књижевне вечери на којима су промовисане књиге Хасана Алијева ,,Руски метод,, коју је
пред пуном салом промовисала Радојка Тмушић Степанов која је и преводилац књиге на српски
језик као и промоцију књиге савременог домаћег аутора Зорана Боснића ,,Неподојенснег,,
Традиционално по 18. Пут Библиотека је огранизовала међународну манифестацију под
називом „Смотра ћириличне писмености“ која је ове године организована под специфичним
условима због короне није било смотре у традиционалном облику, а награђени су сви приспели
радови пригодним књигама.
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Библиотека је узела учешће и у општинској смотри рецитатора која је у фебруару одржана
у Шајкашу, где смо помогли у организацији и довели смо госта смотре угледног српског песника
за децу Бранка Стевановићакоји је доделио награде и рецитовао своје песме на опште
задовољство присутне деце и одраслих.
И поред ограничених могућности за време дечије недеље Библиотеку су организовано
посетили ученици нижих разреда Основне школе у Тителу и то посебно дечије оделење.
Приликом тих дружења са најмлађим читаоцима упознавали смо их са књижевним делима
примереним њиховом узрасту читајући одломке из књига за децу.
У галерији је осим сталне поставке билe су и четири изложбе од планираних седам и то
изложба архитектонских радова нашег суграђанина и истакнутог Новосадског архитекте Лазара
Кузманова почетком фебруара и на самом отварању било је око стотину посетилаца ,Господин
Кузманов је наредних дана у току трајања изложбе одржао и едукативна предавања ученицима
средње школе у Тителу и упутио их у чари архитектуре.Изложба је била и изузетно медиски
попраћена. Изложба нанађег суграђанина Александра Миркова била је у периоду короне па је
нажалост на њој био ограничен број посетилаца,оси тога биле су и и изложбе цртежа наших
најмлађих суграђана из предшколске установе,,Плави чуперак” и изложба награђених радова
са смотре Ћирилићке писмености.
Најзначајнији догађај у токупрошлегодине у библиотеци био је објављивање монографије
о сликару СтојануТрумићу по коме библиотека и галерија носе име. Монографију је написала
историчар уметности из Новог Сада, Валентина Вуковић,а објавила је Библиотека у Тителу као
прво луксузно издање ове врсте у њеној историји.Монографија је изашла уз помоћ Општине
Тител и Покрајинског секретаријата за културу и уз велико залагање председника Општине
Тител магистра Драгана Божића.Прикази о књизи су објављени у неколико штампаних и
електронских медија, а праву промоцију очекујемо по оконњчању проблема са короном, када
планирамо и промоције у Београду, Новом Саду и Панчеву.
Огранак у Мошорину се налази у просторијама Месне заједнице Мошорин. Опремљен је
неопходним полицама за књиге, канцелариским намештајем и опремом.

Директор
Горан Поповић дип.прав.и библиотекар

страна 187.

број: 3

Службени лист општине Тител

23. март 2021. год.

2
На основу члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Тител („Службени лист општине
Тител“ број 3/2019 ) Скупштина општине Тител на 7. седници одржаној 23.03.2021. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на План и програм рада за 2021. годину
Народне библиотеке „Стојан Трумић“ Тител

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада за 2021. годину Народне библиотеке
„Стојан Трумић“ Тител који је донео Управни одбор Народне библиотеке „Стојан Трумић“
Тител на седници одржаној дана 11.02.2021. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 022 - 4 /2021-I
Дана: 23.03.2021. године
Тител

Председник Скупштине општине
Драгиша Тривуновић, с.р.
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НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „СТОЈАН ТРУМИЋ“
ТИТЕЛ Главна 10-12

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
БИБЛИОТЕКЕ „СТОЈАН ТРУМИЋ“
ЗА 2021 ГОДИНУ

Тител, август 2020 године

страна 188.

страна 189.

број: 3

Службени лист општине Тител

23. март 2021. год.

Садржај:
Програмски циљеви и облици рада Библиотеке за 2021 годину

1. Основна делатност Библиотеке

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

Повећање броја књига и часописа
Обрада књига и часописа
Повећање броја читалаца
Заштита и коришћење фондова
Осавремењавање и увођење нових информационих технологија
Стручно усавршавање библиотечких радника
Сарадња Библиотеке са другим установама
Библиотека и однос с јавношћу
Програми међународне сарадње
Нови и дугорочни пројекти

2. Програми културе и посебни програмски облици рада
Библиотеке
2.1.
2.2.
2.3.

Културно – образовна делатност
Програмски концепт
Учесници и организатори програма
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ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ
И ОБЛИЦИ РАДА БИБЛИОТЕКЕ ЗА 2021 ГОДИНУ

Програмски задаци рада Библиотеке „Стојан Трумић“ дефинисани су Законом о
библиотечкој делатности као и утврђеним међународним стандардима за рад библиотека.
План рада Библиотеке „Стојан Трумић“ за 2021 годину у функцији је реализације циљева
од општег интереса у библиотечко – информационој делатности која подразумева да ће
Библиотека својим корисницима обезбеђивати приступ знању, информацијама и идејама, како
би остварили своје индивидуалне и интелектуалне потребе и слободе. Остваривање циљева
реализоваће се кроз услуге Матичног оделења библиотеке у Тителу и огранака у Мошорину .
У складу са законским одредбама, а поштујући општи интерес библиотечкоинформационе делатности, Библиотека ће наставити са обогаћивањем, бирањем фонда, обрадом,
вредновањем, очувањем и давањем на коришћење библиотечко-информационе грађе и извора.
У циљу популарисања високих културно- васпитних вреднoсти, Библиотека ће континуирано
организовати програме који су усредсређени на очување културног и националног идентитета,
књижевно и научно стваралаштво, вештине писања као и едукативне програме из области
комуникационе вештине. Предвиђени су бројни програми као што су промоције књига,
књижевни сусрети, предавања, трибине, изложбе, саветовања, концерти класичне музике.
Програмом активности у 2021 години,ако не буде поновних проблема са ковидом
предвиђена је сарадња Бивлиотеке као културног, образовног, информативног и социјалног
центра општине Тител са библиотекама у Покрајини и Републици, образовним установама и то
предшколским установама, основним и средњим школама. Библиотека је отворена за многе
облике сарадње са локалном заједницом како би повећала утицај Библиотеке у локалном
културном амбијенту.
1.

ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ БИБЛИОТЕКЕ

1.1. Повећање броја књига и часописа
Планира се попуњавање постојећег фонда књига откупом Министарства културе
Републике Србије, Аутономне Покрајине Војводине, поклоном и куповином. Ради задовољења
потреба корисника, Библиотека ће сачинити конкретан план за обогаћивање библиотечког
фонда, направиће процену садашњих и потенцијалних корисника и њихових потреба за
одређеном врстом литературе. На тај начин Библиотека одговорно одређује приоритете у
набавкама, што резултира задовољењем читалачких потреба корисника Библиотеке, а самим тим
и повећањем броја чланова.
Расподела набављених књига обављаће се према критеријумима структуре чланства,
броја корисника и појединачних потреба сваког огранка понаособ.
У циљу систематског попуњавања фондова потребним насловима, Библиотека ће
настојати да и куповином и поклонима обезбеди већи број примерака у односу на наслове,
посебно када се ради о лектири за средњу школу и актуелним насловима белетристике.
Библиотека је претплаћена на дневни лист „Дневник“ и недељнике „Базар“ и ,,Политикин
забавник ” у једном примерку, као и на дечији часопис “Витез“, и на стручне часописе “Летопис
Матице Српске ” “Свеске ” и “ Траг”.
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1.2. Обрада књига и часописа
Библиотека врши обраду публикација у програмском пакету COBISS. База података
доступна је на WEB сајту Библиотеке како свим заопосленима тако и корисницима. Даљи развој
електронске базе података и евентуалне измене и унапређење система радиће се у складу са
законском регулативом.
Оделење за обраду и класификацију библиотечке грађе свој рад и даље усмерава ка
физичкој обради, печатирању и сигнирању публикација, електронској обради и дистрибуцији по
огранцима. У систему COBISS обрађено је 46.700 записа.
1.3. Повећање броја читалаца
Квалитетна политика набавке библиотечке грађе (књига, сликовница, серијских
публикација, некњижне грађе) и ефикасна обрада и класификација, осавремењивање фонда и
програма као и прилагођавање дигиталној технологији, обезбедило би боље место Библиотеке у
преносу информација, а самим тим и повећање броја чланова.
Циљ Библиотеке „Стојан Трумић“ је да у 2021 години упише што већи број чланова, а
имајући у виду Стандард за библиотеке који прецизира да треба учланити 8-10% становништва
општине, чланство од свега 707 чланова је релативно мали број. Развијајући основну делатност,
константно праћење потреба и захтева корисника и рад у програмским активностима даје
претпоставку повећања броја читалаца што је основни циљ Библиотеке.
1.4. Заштита и коришћење фондова
Будући да је извршено реновирање Библиотеке, створени су повољнији услови за чување
и заштиту библиотечке грађе.
Према стандарду за статистичке податке о обрту фонда (ISO 2789) региструје се свака
позајмица, коришћење референтних збирки, посета сајту, сваки приступ Библиотеци.
Библиотека редовно прати свој сајт www.bibliotekastojantrumic.org.rs реагујући на примедбе и
сугестије посетилаца у циљу побољшања рада.
1.5. Осавремењивање и увођење нових информационих технологија
Имајући у виду да фонд Библиотеке чини скуп физичких и електронских извора
информација, програм рада Библиотеке предвиђа интернет на свим огранцима, умрежавање
рачунара, формирање базе корисника. Библиотека ће користити све могућности за директну
комуникацију са корисницима путем интернета – преко веб сајта, кроз увођење слања билтена
(њузлетера), редовно ажурирање странице, као и посредством других широко доступних
комуникационих канала.
1.6. Стручно усавршавање библиотечких информација
У циљу ефикаснијег и квалитетнијег задовољавања све разноврснијих потреба корисника,
неопходан је стручни потенцијал запослених. Библиотекар будућности је библиотекар
информатор, менаџер, личност која овладава новим знањима, који рукује новим технологијама,
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који учествује у електронској пошти. Неопходно је запослене редовно обучавати у коришћењу
медија, интернета и електронске базе података како би радници постизали све универзалније
знање и информисаност.
1.7. Сарадња Библиотеке са другим установама
У току 2021 године, Библиотека ће имати кооперативне односе са другим установама у
циљу обезбеђивања свеприсутнијег места Библиотеке у процесу преноса информација. У
контексту континуираног образовања, наша делатност ће се базирати на сарадњи са школама и
предшколским установама. Предвидели смо колективни упис све предшколске деце и ученика
првих разреда основних школа на територији опшине Тител. Приликом доделе чланских карата,
на свим огранцима биће организоване посете деце, васпитача и учитеља библиотекама. Тиме
ћемо истицати сазнајну и мотивациону функцију књиге, а Библиотека ће постати место
културних збивања за децу.
Планира се сарадња и са средњом школом те ће на тај начин Библиотека дати подршку
образовању и бити спрега између образовања и културе.
У циљу промовисања Библиотеке као важног чиниоца локалне заједнице, у 2021 години
предвињена је тешња сарадња са:
Општином Тител
Црвеним крстом Тител учестовањем у хуманитарним акцијама
Библиотекарским друштвима Србије
Континуирана сарадња са истим и сродним институцијама и асоцијацијама у циљу
унапређења и уједначавања просеца рада
Основним школама у Општини Тител
Средњам школлом ,,Милева Марић,, Тител
1.8. Библиотека и однос с јавношћу
Библиотека је својим програмима увек отворена према медијима. О програмским
садржајима текстови се спремају у Библиотеци а прилози и фотографије прилагођавају медијској
презентацији. Библиотека има свој сајт преко којег могу да се пронађу информације о раду
Библиотеке и програмским активностима и дешавањима.
1.9. Програми међународне сарадње
Библиотека је остварила неколико контаката и програма на основу међународне сарадње
са удружењем писаца. Да би унапредила рад, своје информационе ресурсе и програме развоја,
Библиотека ће се усмерити на повезивање са стручним удружењима, културним центрима како
у земљи, тако и у иностранству.
1.10.

Нови и дугорочни пројекти

Да би Библиотека опстала у трци са супериорним медијима, тежиће савременијем начину
информисања јавности, обогатиће своју интернет презентацију својим актовностима,
начитанијим насловима итд. Поред постојећих промотивних активности као што су трибина,
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предавања, изложби, планира се штампање публикација и брошура, као и наставак издавачке
делатности.
Подстичући и афирмишући дечије стваралаштво, Библиотека афирмише уметност,
културу и себе као установу. Начин да се вреднује литерарно стваралаштво деце, једна је од
темељних вредности и изазова за установе културе.

2.

ПРОГРАМИ КУЛТУРЕ И ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ РАДА БИБЛИОТЕКЕ

Библиотека традиционално има развијену мрежу културно – образовне делатности која
се базира на програмима и посебним програмским облицима, најчешће у виду креативних
радионица и посебних манифестација за децу предшколског и школског узраста. Планиран је
одређени број програма у току 2021. године.
У 2021 години Библиотека ће усмерити своју активност на рад са децом и то посебно
средњошколски узраст. Према подацима истраживања код нас и у свету, управо деца узраста од
13 до 18 година најмање користе услуге библиотека. Културни и друштвени миље у коме деца
данас одрастају се садржајно и по форми живота значајно променио, те је задатак сваке
Библиотеке, као установе културе, да изнађе нове моделе и облике рада да би се што већи број
средњошколаца заинтересовао за долазак у библиотеку.
Посебно би се радило на:
Популарисању књиге и развијање културе читања
Стварања атмосфере блискости са књигом, когнитивна и мотивациона функција
књиге
Стварање информативног и комуникативног центра који би користио савремене
комуникационе облике – интернет
Остваривање ових задатака реализовало би се кроз трибине и посебне читаоница са
коришћењем компјутера и стручне литературе како би се пружила подршка учењу и
задовољавању информационих и културних потреба и интересовања младих.
Библиотека има у плану и обезбеђивање посебних услуга за оне кориснике који се не могу
служити редовним услугама као што су особе са инвалидитетом, болесни и стари.
2.1. Културно – образовна делатност
Библиотека ће у 2021 години одржавати културно уметнички и образовни програм како
у матичном оделењу у Тителу тако и у осталим местима општине. Програм садржи:
-промоцију књига, трибине, презентације, књижевне сусрете, концерте, изложбе
а гости ће бити еминентни уметници и стручњаци из свих области друштвеног и
културног живота.
У сарадњи са предшколским и школским установама организова ће се креативне
радионице.
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2.2. Програмски концепт
У 2021години Библиотека ће организовати „Смотру ћириличне писмености“ која за
циљ има очување и популарисање ћириличног писма и краснописа. Смотра се традиционално
одржава већ 18 годинa, и представља чувара традиције и културног идентитета словенских
народа. У оквиру смотре издаће се и часопис „Лепопис“ као гласник догађаја на смотри.
Библиотека ће организовати Предбожићни концерт у сарадњи са предшколским,
школским и средњошколским установама на територији Општине Тител, као и са кутлурно
аматерским друштвима а у циљу очувања традиције и обичаја са подручја Општине Титела и
њених житеља.
2.3. Учесници и организатори програма
Све активности предвиђенеу 2021 година Библиотека ће организовати ослањајући се на
своје ресурсе, стручност и умеће запослених у њој.
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „СТОЈАН ТРУМИЋ“
Горан Поповић дип.прав.
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На основу члана 40. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“, број
3/2019) а у вези са чланом 8. Одлуке о месним заједницама („Службени лист општине Тител“,
број 6/2011, 13/2011-исправка и 2/2021), Скупштина општине Тител на 7. седници одржаној дана
23.03.2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама статута Месне заједнице
Тител

I
Даје се сагланост на предлог Одлуке о изменама и допунама статута Месне заједнице Тител, коју
је донео Савет Месне заједнице Тител на седници одржаној 03.03.2021. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Тител“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Тител
Скупштина Општине
Број: 022-2/2021-I
Дана: 23.03.2021.године

Председник Скупштине
Драгиша Тривуновић, с.р.
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На основу члана 74. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07,
83/14 – др.закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 99. Статута општине Тител („Службени лист
општине Тител“, бр. 3/2019), члана 27. Статута Месне заједнице Тител („Службени лист
општине Тител“, бр. 5/2012) и Одлуке о измени одлуке о месним заједницама („Службени лист
општине Тител“, бр. 2/2021), уз претходно прибављену сагласност Скупштине општине Тител,
број 022-2/2021-I од 23.03.2021. године, Савет Месне заједнице на седници одржаној дана
24.03.2021. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ТИТЕЛ

Члан 1.
Из члана 2. Статута Месне заједнице Тител, додаје се члан 2а, који гласи:
„Предлог за образовање, односно укидање месне заједнице могу поднети најмање 10%
бирача са пребивалиштем на подручју на које се предлог односи, најмање једна трећина
одборника и Општинско веће.
Скупштина општине, уз претходно мишљење грађана, одлучује о образовању, подручју
за које се образује, промени подручја и укидању месних заједница.
Ова одлука дониси се већином гласова од укупног броја одборника.“
Члан 2.
После члана 11. додају се чланови 11а и 11б који гласе:
„Члан 11 а
Општинско веће покреће поступак за оцену уставности и законитости општег акта месне
заједнице пред Уставним судом, ако сматра да тај акт није у сагласности са Уставом или законом.
Председник општине дужан је да обустави од извршења општи акт месне заједнице за
који сматра да није сагласан Уставу или закону, решењем које ступа на снагу објављивањем у
„Службеном листу општине Тител”.
Решење о обустави од извршња престаје да важи ако Општинско веће у року од пет дана
од објављивања решења не покрене поступак за оцену уставности и законитости општег акта.
Члан 11 б.
Када Општинско веће сматра да општи акт месне заједнице није у сагласности са
статутом Општине, актом о оснивању месне заједнице или другим општинским прописом,
указаће на то савету месне заједнице ради предузимања одговарајућих мера.

страна 197.

број: 3

Службени лист општине Тител

23. март 2021. год.

Ако савет месне заједнице не поступи по предлозима органа из става 1. овог члана,
председни општине поништиће општи акт месне заједнице решењем које ступа на снагу
објављивањем у „Службеном листу општине Тител”.
Општинско веће, предлаже председнику општине обустављање финансирања активности
месне заједнице у којима се финансијска средства не користе у складу са финансијским планом
месне заједнице, одлуком о буџету или законом“.
Члан 3.
У члану 27. Статута Месне заједнице Тител, додаје се тачка 17. која гласи:
„17. предлаже мере за развој и унапређивање комуналних и других делатности на
подручју Месне заједнице“.
Члан 4.
Члан 44. Статута Месне заједнице Тител, мења се и гласи:
„Савет Месне заједнице може се распустити ако:
1.) савет не заседа дуже од три месеца;
2.) не изабере председника савета у року од месец дана од дана одржавања избора за чланове
савета месне заједнице или од дана његовог разрешења, односно подношења оставке;
3.) не донесе финансијски план у поку одређеном одлуком скупштине општине.
Одлука о распуштању савета месне заједнице доноси Скупштина општине, на предлог
надлежног Општинског већа који врши надзор над законитошћу рада и аката месне заједнице.
Председник скупштине општине расписује изборе за савет месне заједнице, у року од 15
дана од ступања на снагу одлуке о распуштању савета месне заједнице, с тим да од датума
расписивања избора до датума одржавања избора не може протећи више од 45 дана.
До конституисања савета месне заједнице, текуће и деодложне послове месне заједнице
обављаће повереник Општине кога именује Скупштина општине истовремено са доношењем
одлуке о распуштању савета месне заједнице“.
Члан 5.
На ову Одлуку о изменама и допунама Статута Месне заједнице Тител сагласност даје
Скупштина општине Тител, а ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине
Тител”.

Председник савета МЗ Тител
Дејан Гајић
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТИТЕЛ
БРОЈ:12/2021
ДАНА: 24.03.2021. године

23. март 2021. год.

Службени лист општине Тител

број: 3

страна 198.

4
На основу члана 40. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“, број
3/2019) а у вези са чланом 8. Одлуке о месним заједницама („Службени лист општине Тител“,
број 6/2011, 13/2011-исправка и 2/2021), Скупштина општине Тител на 7. седници одржаној дана
23.03.2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама статута Месне заједнице
Шајкаш
I
Даје се сагланост на предлог Одлуке о изменама и допунама статута Месне заједнице Шајкаш,
коју је донео Савет Месне заједнице Шајкаш на седници одржаној 12.03.2021. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Тител“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Тител
Скупштина Општине
Број: 022-9/2021-I
Дана: 23.03. 2021. године

Председник Скупштине
Драгиша Тривуновић, с.р.
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На основу члана 74. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07,
83/14 – др.закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 99. Статута општине Тител („Службени лист
општине Тител“, бр. 3/2019), члана 31. Статута Месне заједнице Шајкаш („Службени лист
општине Тител“, бр. 20/2012) и Одлуке о измени одлуке о месним заједницама („Службени лист
општине Тител“, бр. 2/2021), уз претходно прибављену сагласност Скупштине општине Тител,
број 022-9/2021-I од 23.03.2021. године, Савет Месне заједнице на седници одржаној дана
24.03.2021. године, доноси:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ШАЈКАШ
Члан 1.
Члан 7. Статута Месне заједнице Шајкаш мења се и гласи:
„Предлог за образовање, односно укидање месне заједнице могу поднети најмање 10%
бирача са пребивалиштем на подручју насељеног места и катастарске општине Шајкаш, најмање
једна трећина одборника Скупштине општине Тител и Општинско веће Тител.
Скупштина општине, уз претходно прибављено мишљење грађана, одлучује о
образовању, подручју за које се образује, промени подручја и укидању месне заједнице.
Ова одлука доноси се већином гласова од укупног броја одборника.“
Члан 2.
У члану 11. став 3. Статуа Месне заједнице Шајкаш, мења се рок за расписивање избора
за нови Савет, након распуштања Савета Месне заједнице, са 30 на 15 дана.
Члан 3.
После члана 14. Статута Месне заједнице Шајкаш додају се чланови 14а и 14б који гласе:
„Члан 14а
Општинско веће покренуће поступак за оцену уставности и законитости општег акта
месне заједнице пред Уставним судом, ако сматра да тај акт није у сагласности са Уставом или
законом.
Председник општине дужан је да обустави од извршења општи акт месне заједнице за
који сматра да није сагласан Уставу или закону, решењем које ступа на снагу објављивањем у
„Службеном листу општине Тител“.
Решење о обустави од извршења престаје да важи ако Општинско веће у року од пет дана
од објављивања решења не покрене поступак за оцену уставности и законитости општег акта.“
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„Члан 14б
Када Општинско веће сматра да општи акт месне заједнице није у сагласности са
Статутом Општине, актом о оснивању месне заједнице или другим општинским прописом,
указаће на то Савету месне заједнице ради предузимања одговарајућих мера.
Ако Савет месне заједнице не поступи по предлозима органа из става 1. овог члана,
председник општине поништиће општи акт месне заједнице решењем које ступа на снагу
објављивањем у „Службеном листу општине Тител“.
Општинско веће предлаже председнику општине обустављање финансирања активности
месне заједнице у којима се финансијска средства не користе у складу са финансијским планом
месне заједнице, одлуком о буџету или законом.“
Члан 4.
Члан 31. Статута месне заједнице Шајкаш, на основу члана 30. Одлуке о месним
заједницама и члана 4. Одлуке о измени Одлуке о месним заједницама мења се тако да се након
става 1. тачке 15. додају следеће тачке:
16. Подноси предлог за расписивање референдума.
17. Стара се о вршењу послова које месној заједници повери општина.
18. Предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на подручју
месне заједнице.
Члан 5.
Члан 51. Статута месне заједнице Шајкаш мења се и гласи:
„Савет месне заједнице може се распустити ако:
1. Савет не заседа дуже од три месеца;
2. Не изабере председника савета у року од месец дана од дана одржавања избора за
чланове савета месне заједнице или од дана његовог разрешења, односно подношења оставке;
3. Не донесе финансијски план у року одређеном одлуком Скупштине општине.
Одлуку о распуштању савета месне заједнице доноси Скупштина општине, на предлог
надлежног Општинског већа који врши надзор над законитошћу рада и аката месне заједнице.
Председник Скупштине општине расписује изборе за савет месне заједнице, у року од 15
дана од ступања на снагу одлуке о распуштању савета месне заједнице, с тим да од датума
расписивања избора до датума одржавања избора не може протећи више од 45 дана.
До конституисања савета месне заједнице, текуће и неодложне послове месне заједнице
обављаће повереник Општине кога именује Скупштина општине истовремено са доношењем
одлуке о распуштању савета месне заједнице.“.
Члан 6.
Ову Одлуку о измени Статута месне заједнице Шајкаш, доноси Савет месне заједнице уз
претходну сагласност Скупштине општине.

страна 201.

број: 3

Службени лист општине Тител

23. март 2021. год.

Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Тител“.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ШАЈКАШ
Број: 37/2021-02
Дана: 24.03.2021. године
ШАЈКАШ
Председник Савета МЗ Шајкаш
Ђуро Кукрић
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На основу члана 40. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“, број
3/2019) а у вези са чланом 8. Одлуке о месним заједницама („Службени лист општине Тител“,
број 6/2011, 13/2011-исправка и 2/2021), Скупштина општине Тител на 7. седници одржаној дана
23.03.2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама статута Месне заједнице
Мошорин
I
Даје се сагланост на предлог Одлуке о изменама и допунама статута Месне заједнице Мошорин,
коју је донео Савет Месне заједнице Мошорин на седници одржаној 12.03.2021. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Тител“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Тител
Скупштина Општине
Број: 022-8/2021-I
Дана:23.03. 2021.године

Председник Скупштине
Драгиша Тривуновић, с.р.
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На основу члана 74. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07,
83/14 – др.закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 99. Статута општине Тител („Службени лист
општине Тител“, бр. 3/2019), члана 31. Статута Месне заједнице Мошорин („Службени лист
општине Тител“, бр. 20/2012) и Одлуке о измени одлуке о месним заједницама („Службени лист
општине Тител“, бр. 2/2021), уз претходно прибављену сагласност Скупштине општине Тител,
број 022-8/2021-I од 23.03.2021. године, Савет Месне заједнице на седници одржаној дана
24.03.2021. године, доноси:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МОШОРИН
Члан 1.
Члан 7. Статута Месне заједнице Мошорин мења се и гласи:
„Предлог за образовање, односно укидање месне заједнице могу поднети најмање 10%
бирача са пребивалиштем на подручју насељеног места и катастарске општине Шајкаш, најмање
једна трећина одборника Скупштине општине Тител и Општинско веће Тител.
Скупштина општине, уз претходно прибављено мишљење грађана, одлучује о
образовању, подручју за које се образује, промени подручја и укидању месне заједнице.
Ова одлука доноси се већином гласова од укупног броја одборника.“
Члан 2.
У члану 11. став 3. Статуа Месне заједнице Мошорин, мења се рок за расписивање избора
за нови Савет, након распуштања Савета Месне заједнице, са 30 на 15 дана.
Члан 3.
После члана 14. Статута Месне заједнице Мошорин додају се чланови 14а и 14б који
гласе:
„Члан 14а
Општинско веће покренуће поступак за оцену уставности и законитости општег акта
месне заједнице пред Уставним судом, ако сматра да тај акт није у сагласности са Уставом или
законом.
Председник општине дужан је да обустави од извршења општи акт месне заједнице за
који сматра да није сагласан Уставу или закону, решењем које ступа на снагу објављивањем у
„Службеном листу општине Тител“.
Решење о обустави од извршења престаје да важи ако Општинско веће у року од пет дана
од објављивања решења не покрене поступак за оцену уставности и законитости општег акта.“
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„Члан 14б
Када Општинско веће сматра да општи акт месне заједнице није у сагласности са
Статутом Општине, актом о оснивању месне заједнице или другим општинским прописом,
указаће на то Савету месне заједнице ради предузимања одговарајућих мера.
Ако Савет месне заједнице не поступи по предлозима органа из става 1. овог члана,
председник општине поништиће општи акт месне заједнице решењем које ступа на снагу
објављивањем у „Службеном листу општине Тител“.
Општинско веће предлаже председнику општине обустављање финансирања активности
месне заједнице у којима се финансијска средства не користе у складу са финансијским планом
месне заједнице, одлуком о буџету или законом.“
Члан 4.
Члан 31. Статута месне заједнице Мошорин, на основу члана 30. Одлуке о месним
заједницама и члана 4. Одлуке о измени Одлуке о месним заједницама мења се тако да се након
става 1. тачке 15. додају следеће тачке:
16. Подноси предлог за расписивање референдума.
17. Стара се о вршењу послова које месној заједници повери општина.
18. Предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на подручју
месне заједнице.
Члан 5.
Члан 51. Статута месне заједнице Мошорин мења се и гласи:
„Савет месне заједнице може се распустити ако:
1. Савет не заседа дуже од три месеца;
2. Не изабере председника савета у року од месец дана од дана одржавања избора за
чланове савета месне заједнице или од дана његовог разрешења, односно подношења оставке;
3. Не донесе финансијски план у року одређеном одлуком Скупштине општине.
Одлуку о распуштању савета месне заједнице доноси Скупштина општине, на предлог
надлежног Општинског већа који врши надзор над законитошћу рада и аката месне заједнице.
Председник Скупштине општине расписује изборе за савет месне заједнице, у року од 15
дана од ступања на снагу одлуке о распуштању савета месне заједнице, с тим да од датума
расписивања избора до датума одржавања избора не може протећи више од 45 дана.
До конституисања савета месне заједнице, текуће и неодложне послове месне заједнице
обављаће повереник Општине кога именује Скупштина општине истовремено са доношењем
одлуке о распуштању савета месне заједнице.“.
Члан 6.
Ову Одлуку о измени Статута месне заједнице Мошорин, доноси Савет месне заједнице
уз претходну сагласност Скупштине општине.
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Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Тител“.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МОШОРИН
Број: 1/2021-02
Дана: 24.03.2021. године
МОШОРИН
Председник Савета МЗ Мошорин
Стојан Тривуновић
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На основу члана 40. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“, број
3/2019) а у вези са чланом 8. Одлуке о месним заједницама („Службени лист општине Тител“,
број 6/2011, 13/2011-исправка и 2/2021), Скупштина општине Тител на 7. седници одржаној дана
23.03.2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама статута Месне заједнице
Вилово
I
Даје се сагланост на предлог Одлуке о изменама и допунама статута Месне заједнице Вилово,
коју је донео Савет Месне заједнице Вилово на седници одржаној 03.03.2021. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Тител“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Тител
Скупштина Општине
Број:022-6/2021-I
Дана: 23.03. 2021.године

Председник Скупштине
Драгиша Тривуновић, с.р.
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На основу члана 74. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07,
83/14 – др.закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 99. Статута општине Тител („Службени лист
општине Тител“, бр. 3/2019) , члана 27. Статута Месне заједнице Вилово („Службени лист
општине Тител“, бр. 5/2012) и Одлуке о измени одлуке о месним заједницама („Службени лист
општине Тител“, бр. 2/2021), уз претходно прибављену сагласност Скупштине општине Тител,
број 022-6/2021-I од 23.03.2021. године, Савет Месне заједнице на седници одржаној дана
10.03.2021. године, доноси:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВИЛОВО

Члан 1.
Из члана 2. Статута Месне заједнице Вилово, додаје се члан 2а, који гласи:
„Предлог за образовање, односно укидање месне заједнице могу поднети најмање 10%
бирача са пребивалиштем на подручју на које се предлог односи, најмање једна трећина
одборника и Општинско веће.
Скупштина општине, уз претходно мишљење грађана, одлучује о образовању, подручју
за које се образује, промени подручја и укидању месних заједница.
Ова одлука дониси се већином гласова од укупног броја одборника.“
Члан 2.
После члана 11. додају се чланови 11а и 11б који гласе:
„Члан 11 а
Општинско веће покреће поступак за оцену уставности и законитости општег акта месне
заједнице пред Уставним судом, ако сматра да тај акт није у сагласности са Уставом или законом.
Председник општине дужан је да обустави од извршења општи акт месне заједнице за
који сматра да није сагласан Уставу или закону, решењем које ступа на снагу објављивањем у
„Службеном листу општине Тител”.
Решење о обустави од извршња престаје да важи ако Општинско веће у року од пет дана
од објављивања решења не покрене поступак за оцену уставности и законитости општег акта.
Члан 11 б.
Када Општинско веће сматра да општи акт месне заједнице није у сагласности са
статутом Општине, актом о оснивању месне заједнице или другим општинским прописом,
указаће на то савету месне заједнице ради предузимања одговарајућих мера.
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Ако савет месне заједнице не поступи по предлозима органа из става 1. овог члана,
председни општине поништиће општи акт месне заједнице решењем које ступа на снагу
објављивањем у „Службеном листу општине Тител”.
Општинско веће, предлаже председнику општине обустављање финансирања активности
месне заједнице у којима се финансијска средства не користе у складу са финансијским планом
месне заједнице, одлуком о буџету или законом“.
Члан 3.
У члану 27. Статута Месне заједнице Вилово, додаје се тачка 17. која гласи:
„17. предлаже мере за развој и унапређивање комуналних и других делатности на
подручју Месне заједнице“.
Члан 4.
Члан 44. Статута Месне заједнице Вилово, мења се и гласи:
„Савет Месне заједнице може се распустити ако:
1.) савет не заседа дуже од три месеца;
2.) не изабере председника савета у року од месец дана од дана одржавања избора за чланове
савета месне заједнице или од дана његовог разрешења, односно подношења оставке;
3.) не донесе финансијски план у поку одређеном одлуком скупштине општине.
Одлука о распуштању савета месне заједнице доноси Скупштина општине, на предлог
надлежног Општинског већа који врши надзор над законитошћу рада и аката месне заједнице.
Председник скупштине општине расписује изборе за савет месне заједнице, у року од 15
дана од ступања на снагу одлуке о распуштању савета месне заједнице, с тим да од датума
расписивања избора до датума одржавања избора не може протећи више од 45 дана.
До конституисања савета месне заједнице, текуће и деодложне послове месне заједнице
обављаће повереник Општине кога именује Скупштина општине истовремено са доношењем
одлуке о распуштању савета месне заједнице“.
Члан 5.
На ову Одлуку о изменама и допунама Статута Месне заједнице Вилово сагласност даје
Скупштина општине Тител, а ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине
Тител”.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВИЛОВО
БРОЈ:4/2021
ДАНА: 24.03.2021. године
Председник савета МЗ Вилово
Данко Панић
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7
На основу члана 40. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“, број
3/2019) а у вези са чланом 8. Одлуке о месним заједницама („Службени лист општине Тител“,
број 6/2011, 13/2011-исправка и 2/2021), Скупштина општине Тител на 7, седници одржаној дана
23.03.2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама статута Месне заједнице
Лок
I
Даје се сагланост на предлог Одлуке о изменама и допунама статута Месне заједнице Лок, коју
је донео Савет Месне заједнице Лок на седници одржаној 12.03.2021. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Тител“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Тител
Скупштина Општине
Број: 022-3/2021-I
Дана: 23.03. 2021.године

Председник Скупштине
Драгиша Тривуновић, с.р.

23. март 2021. год.
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На основу члана 74. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07,
83/14 – др.закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 99. Статута општине Тител („Службени лист
општине Тител“, бр. 3/2019) , члана 27. Статута Месне заједнице Лок („Службени лист општине
Тител“, бр. 7/2012) и Одлуке о измени одлуке о месним заједницама („Службени лист општине
Тител“, бр. 2/2021), уз претходно прибављену сагласност Скупштине општине Тител, број 0223/2021-I од 23.03.2021. године, Савет Месне заједнице на седници одржаној дана 10.03.2021.
године, доноси:

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЛОК

Члан 1.
Из члана 2. Статута Месне заједнице Лок, додаје се члан 2а, који гласи:
„Предлог за образовање, односно укидање месне заједнице могу поднети најмање 10%
бирача са пребивалиштем на подручју на које се предлог односи, најмање једна трећина
одборника и Општинско веће.
Скупштина општине, уз претходно мишљење грађана, одлучује о образовању, подручју
за које се образује, промени подручја и укидању месних заједница.
Ова одлука дониси се већином гласова од укупног броја одборника.“
Члан 2.
После члана 11. додају се чланови 11а и 11б који гласе:
„Члан 11 а
Општинско веће покреће поступак за оцену уставности и законитости општег акта месне
заједнице пред Уставним судом, ако сматра да тај акт није у сагласности са Уставом или законом.
Председник општине дужан је да обустави од извршења општи акт месне заједнице за
који сматра да није сагласан Уставу или закону, решењем које ступа на снагу објављивањем у
„Службеном листу општине Тител”.
Решење о обустави од извршња престаје да важи ако Општинско веће у року од пет дана
од објављивања решења не покрене поступак за оцену уставности и законитости општег акта.
Члан 11 б.
Када Општинско веће сматра да општи акт месне заједнице није у сагласности са
статутом Општине, актом о оснивању месне заједнице или другим општинским прописом,
указаће на то савету месне заједнице ради предузимања одговарајућих мера.

страна 211.

број: 3

Службени лист општине Тител

23. март 2021. год.

Ако савет месне заједнице не поступи по предлозима органа из става 1. овог члана,
председни општине поништиће општи акт месне заједнице решењем које ступа на снагу
објављивањем у „Службеном листу општине Тител”.
Општинско веће, предлаже председнику општине обустављање финансирања активности
месне заједнице у којима се финансијска средства не користе у складу са финансијским планом
месне заједнице, одлуком о буџету или законом“.
Члан 3.
У члану 27. Статута Месне заједнице Лок, додаје се тачка 17. која гласи:
„17. предлаже мере за развој и унапређивање комуналних и других делатности на
подручју Месне заједнице“.
Члан 4.
Члан 44. Статута Месне заједнице Лок, мења се и гласи:
„Савет Месне заједнице може се распустити ако:
1.) савет не заседа дуже од три месеца;
2.) не изабере председника савета у року од месец дана од дана одржавања избора за чланове
савета месне заједнице или од дана његовог разрешења, односно подношења оставке;
3.) не донесе финансијски план у поку одређеном одлуком скупштине општине.
Одлука о распуштању савета месне заједнице доноси Скупштина општине, на предлог
надлежног Општинског већа који врши надзор над законитошћу рада и аката месне заједнице.
Председник скупштине општине расписује изборе за савет месне заједнице, у року од 15
дана од ступања на снагу одлуке о распуштању савета месне заједнице, с тим да од датума
расписивања избора до датума одржавања избора не може протећи више од 45 дана.
До конституисања савета месне заједнице, текуће и деодложне послове месне заједнице
обављаће повереник Општине кога именује Скупштина општине истовремено са доношењем
одлуке о распуштању савета месне заједнице“.
Члан 5.
На ову Одлуку о изменама и допунама Статута Месне заједнице Лок сагласност даје
Скупштина општине Тител, а ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине
Тител”.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЛОК
БРОЈ:8/21
ДАНА: 24.03.2021. године
Председник савета МЗ Лок
Андреа Лајко
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8
На основу члана 40. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“, број
3/2019) а у вези са чланом 8. Одлуке о месним заједницама („Службени лист општине Тител“,
број 6/2011, 13/2011-исправка и 2/2021), Скупштина општине Тител на 7. седници одржаној дана
23.03.2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама статута Месне заједнице
Гардиновци
I
Даје се сагланост на предлог Одлуке о изменама и допунама статута Месне заједнице
Гардиновци, коју је донео Савет Месне заједнице Гардиновци на седници одржаној 02.03.2021.
године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Тител“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Тител
Скупштина Општине
Број: 022-7/2021-I
Дана: 23.03. 2021.године

Председник Скупштине
Драгиша Тривуновић,с.р.
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На основу члана 74. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07,
83/14 – др.закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 99. Статута општине Тител („Службени лист
општине Тител“, бр. 3/2019), члана 27. Статута Месне заједнице Гардиновци („Службени лист
општине Тител“, бр. 7/2012) и Одлуке о измени одлуке о месним заједницама („Службени лист
општине Тител“, бр. 2/2021), уз претходно прибављену сагласност Скупштине општине Тител,
број 022-7/2021-I од 23.03.2021. године Савет Месне заједнице на седници одржаној дана
24.03.2021. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГАРДИНОВЦИ
Члан 1.
Из члана 2. Статута Месне заједнице Гардиновци, додаје се члан 2а, који гласи:
„Предлог за образовање, односно укидање месне заједнице могу поднети најмање 10%
бирача са пребивалиштем на подручју на које се предлог односи, најмање једна трећина
одборника и Општинско веће.
Скупштина општине, уз претходно мишљење грађана, одлучује о образовању, подручју
за које се образује, промени подручја и укидању месних заједница.
Ова одлука дониси се већином гласова од укупног броја одборника.“
Члан 2.
После члана 11. додају се чланови 11а и 11б који гласе:
„Члан 11 а
Општинско веће покреће поступак за оцену уставности и законитости општег акта месне
заједнице пред Уставним судом, ако сматра да тај акт није у сагласности са Уставом или законом.
Председник општине дужан је да обустави од извршења општи акт месне заједнице за
који сматра да није сагласан Уставу или закону, решењем које ступа на снагу објављивањем у
„Службеном листу општине Тител”.
Решење о обустави од извршња престаје да важи ако Општинско веће у року од пет дана
од објављивања решења не покрене поступак за оцену уставности и законитости општег акта.
Члан 11 б.
Када Општинско веће сматра да општи акт месне заједнице није у сагласности са
статутом Општине, актом о оснивању месне заједнице или другим општинским прописом,
указаће на то савету месне заједнице ради предузимања одговарајућих мера.
Ако савет месне заједнице не поступи по предлозима органа из става 1. овог члана,
председни општине поништиће општи акт месне заједнице решењем које ступа на снагу
објављивањем у „Службеном листу општине Тител”.

23. март 2021. год.

Службени лист општине Тител

број: 3

страна 214.

Општинско веће, предлаже председнику општине обустављање финансирања активности
месне заједнице у којима се финансијска средства не користе у складу са финансијским планом
месне заједнице, одлуком о буџету или законом“.
Члан 3.
У члану 27. Статута Месне заједнице Гардиновци, додаје се тачка 17. која гласи:
„17. предлаже мере за развој и унапређивање комуналних и других делатности на
подручју Месне заједнице“.
Члан 4.
Члан 44. Статута Месне заједнице Гардиновци, мења се и гласи:
„Савет Месне заједнице може се распустити ако:
1.) савет не заседа дуже од три месеца;
2.) не изабере председника савета у року од месец дана од дана одржавања избора за чланове
савета месне заједнице или од дана његовог разрешења, односно подношења оставке;
3.) не донесе финансијски план у поку одређеном одлуком скупштине општине.
Одлука о распуштању савета месне заједнице доноси Скупштина општине, на предлог
надлежног Општинског већа који врши надзор над законитошћу рада и аката месне заједнице.
Председник скупштине општине расписује изборе за савет месне заједнице, у року од 15
дана од ступања на снагу одлуке о распуштању савета месне заједнице, с тим да од датума
расписивања избора до датума одржавања избора не може протећи више од 45 дана.
До конституисања савета месне заједнице, текуће и деодложне послове месне заједнице
обављаће повереник Општине кога именује Скупштина општине истовремено са доношењем
одлуке о распуштању савета месне заједнице“.
Члан 5.
На ову Одлуку о изменама и допунама Статута Месне заједнице Гардиновци сагласност
даје Скупштина општине Тител, а ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу
општине Тител”.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГАРДИНОВЦИ
БРОЈ:29/21
ДАНА:24.03.2021. године
Председник савета МЗ Гардиновци
Радован Стојков
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9
На основу члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Тител („Службени лист општине
Тител“, број 3/2019) и Закључка Владе Републике Србије, 05 Број: 023-6214/2020-I од 08.10.2020.
године, Скупштина општине Тител, на 7. седници одржаној дана 23.03.2021. године, доноси:
ОДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ УДЕЛА БЕЗ НАКНАДЕ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ У КАПИТАЛУ
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА FULL PROTECT д.о.о. Београд
I
ПРИХВАТА СЕ удео без накнаде у капиталу привредног друштва FULL PROTЕCT д.о.о.
Београд, у укупном износу од 56.739,77 динара, што чини 0.1200 % основног капитала друштва,
који је утврђен Записником Министарства финансија Пореска управа Филијала Савски венац
број: службено/17-1 од 8. септембра 2017. године о стању дуга по основу јавних прихода за
период 1. јануар – 31. март 2015. године са обрачунатом каматом до 7. јуна 2017. године и
спецификацијом уступљених прихода јединицама локалне самоуправе.
II
Овлашћује се Председник општине Тител да, у име Општине Тител, закључи уговор о
преносу удела без накнаде у капиталу FULL PROTЕCT д.о.о. Београд са Републиком Србијом,
коју заступа Влада Републике Србије.
III
Ову одлуку доставити Министарству привреде Републике Србије.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине
Тител“

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-6 /2021-I
Дана: 23.03.2021. године
Тител

Председник Скупштине општине
Драгиша Тривуновић, с.р.
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10
На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. тачка 16. и члана 51.
Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 3/2019), Скупштина општине
Тител на 7. седници одржаној дана 23.03.2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о разрешењу секретара Скупштине општине Тител

I
РАЗРЕШАВА се Љиљана Ћипровац, секретар Скупштине општине Тител, због поднете
оставке.

II
Решење објавити у „Службеном листу општине Тител“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02 – 13-1 /2021- I
Дана: 23.03.2021. године
Тител

Председник Скупштине општине
Драгиша Тривуновић, с.р.

страна 217.

број: 3

Службени лист општине Тител

23. март 2021. год.

11
На основу члана 40. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007,
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 51. Статута општине Тител (''Службени
лист општине Тител'', бр. 3/2019) и члана 35. Пословника Скупштине општине Тител
(''Службени лист општине Тител'', бр. 3/2020), Скупштина општине Тител на 7. седници
одржаној 23.03.2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о постављењу секретара Скупштине општине Тител

I
Јован Влашки из Титела, ПОСТАВЉА се за секретара Скупштине општине Тител.

II
Мандат именованог секретара траје до истека мандата разрешеног секретара који је
именован Решењем Скупштине општине Тител број 02-18/2020-I од 21.08.2020. године
(„Службени лист општине Тител“ , број 10/2020).

III
Решење објавити у „Службеном листу општине Тител“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-13-2/2021-I
Дана: 23.03.2021. године
Тител

Председник Скупштине општине
Драгиша Тривуновић, с.р.
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