СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ

ГОДИНА LV

ТИТЕЛ, 8. НОВЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

БРОЈ 14.
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На основу члана 9. и 120. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број
3/2019) и члана 3. и 4. Одлуке о наградама и признањима општине Тител („Службени лист
општине Тител“ број 14/2001) Скупштина општине Тител на 3. седници одржаној 08.11.2020.
године, доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Члан 1.
Поводом ДАНА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ – 8. НОВЕМБРA, Скупштина општине додељује
наградe и то:
-

1 плакету са новчаном наградом од 30.000,00 динара
2 дипломе уз новчану награду од 30.000,00 динара

Члан 2.
ДОБИТНИК ПЛАКЕТЕ СА НОВЧАНОМ НАГРАДОМ:

1. МИЛОРАД ЋУЛУМ из Шајкаша, шеф одсека у сектору унутрашње контроле у
Новом Саду, за допринос у борби против корупције
Члан 2.
ДОБИТНИЦИ ДИПЛОМЕ СА НОВЧАНОМ НАГРАДОМ:
1. АНА БЕШЕЊИ из Новог Сада, дипл.психолог, за развој предшколског образовања
и васпитања на територији општине Тител
2. НЕЂО КЛЕПИЋ из Титела, за 104 пута добровољног давања крви
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, прочитаће се на свечаној седници
Скупштине општине и објавити у „Службеном листу општине Тител“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број:011-21/2020-I
Дана: 08.11.2020. године
Тител

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгиша Тривуновић,с.р.
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На основу члана 19. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр.
62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени дин. изн.,125/2014 – усклађени дин. изн., 95/2015
– усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 – усклађени дин. изн., 104/2016 – др. закон, 96/2017 –
усклађени дин. изн., 89/2018 – усклађени дин. изн. и 95/2018 – др. закон), члана 73. Закона о
угоститељству ("Службени гласник РС", број 17/19), Уредбе о највишем и најнижем износу
боравишне таксе („Сл.гласник РС“, бр. 44/2013, 132/2014), Уредбе о условима и начину
утврђивања висине годишњег узноса боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске
услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као у начин
и рокови плаћања („Сл. гласник РС“, бр. 47/2019), члана 20. став 1. тачка 13. и члана 32. став 1.
тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др.
закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Тител („Сл.
лист Општине Тител“ бр. 3/2019), Скупштина општине Тител на 3. седници одржаној
08.11.2020. године, донела је
ОДЛУКУ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина боравнишне таксе коју плаћа корисник услуге смештаја
који изван свог места пребивалишта користи услугу смештаја у угоститељском објекту за
смештај за коришћење комуналне, саобраћајне и туристичке инфраструктуре на територији
општине Тител.
Члан 2.
Обвезник боравишне таксе је лице које користи услуге смештаја у угоститељском
објекту, изван свог пребивалишта, на територији општине Тител.
Под угоститељским објектом за смештај, у смислу Закона, подразумева се: хотел и
подврсте хотела, мотел, туристичко насеље и подврста туристичког насеља, пансион, камп,
кампиралиште, хостел, преноћиште, коначиште, ботел, кућа, апартман, соба, сеоско туристичко
домаћинство, ловачка вила, ловачки дом, ловачка кућа и ловачка колиба, као и други објекти за
пружање услуга смештаја.
Члан 3.
Боравишну таксу плаћа корисник услуге смештаја за сваки дан боравка у угоститељском
објекту за смештај у износу од 60,00 динара.
Боравишна такса не може се наплаћивати у износу већем или мањем од прописаног.
Наплату боравишне тексе од корисника услуге, наплаћује субјект који пружа услугу
смештаја (у даљем тексту: давалац смештаја).
Боравишна такса се наплаћује истовремено са наплатом услуге смештаја.
Давалац смештаја дужан је да у рачуну за услугу смештаја посебно искаже износ
боравишне таксе, као и да наведе основ ослобађања од плаћања или умањења износа боравишне
таксе.
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Члан 4.
Боравишну таксу не плаћају:
1. Деца до седам година старости;
2. Лица упућена на бањско и климатско лечење, односно специјализовану рехабилитацију
од стране надлежне лекарске комисије;
3. Особе са инвалидитетом са телесним оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди од
прве до пете групе, цивилни инвалиди рата од прве до пете групе, слепа лица, лица оболела од
дистрофије и сродних мишићних и неуромишићних обољења, параплегије и квадриплегије,
церебралне и дечје парализе и мултиплекс склерозе, особе ометене у развоју, као и пратилац
наведених особа;
4. Ученици и студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за смештај ради
извођења спортско-рекреативних и других активности по програму министарства надлежног за
послове просвете, студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за смештај ради
извођења обавезне наставе у складу са наставним планом образовне установе, као и учесници
републичких и регионалних такмичења у знању и вештинама;
5. Страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима ослобођени
плаћања таксе;
6. Лица која непрекидно бораве у објекту за смештај дуже од 30 дана.
- Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица од седам до 15 година старости.
- Лица из става 1. овог члана не плаћају боравишну таксу ако поднесу доказ о
испуњавању услова утврђених у ставу 1. овог члана (чланска карта, потврда школе, односно
образовне установе, упут лекарске комисије и др.).
Члан 5.
Изузетно од Члана 3 ове Одлуке, боравишну таксу плаћа угоститељ који као физичко лице
пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности (кућа, апартман и соба) и сеоском
туристичком домаћинству, у објектима смештајних капацитета до укупно 30 индивидуалних
лежајева и у објекту сеоског туристичког домаћинства на отвореном у привремено постављеној
опреми за камповање, до укупно 20 камп парцела.
Физичко лице плаћа боравишну таксу у утврђеном годишњем износу, на основу акта
Владе Републике Србије, којим се утврђују ближи услови и начин утврђивања висине годишњег
износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја као и начин
и рокови плаћања.
Висину годишњег износа боравишне таксе, коју плаћају физичка лица из става 1. овог
члана, решењем утврђује орган јединице локалне самоуправе у чијој су надлежности
утврђивање, контрола и наплата јавних прихода, а на основу решења надлежног органа о
категоризацији угоститељског објекта.
Орган ЈЛС надлежан за категоризацију објеката је у обавези да један примерак
правоснажног решења о категоризацији угоститељског објекта достави органу ЈЛС у чијој је
надлежности утврђивање, контрола и наплата јавних прихода, са следећим подацима:
- име и презиме физичког лица обвезника боравишне таксе, ЈМБГ, адреса становања
(општина, улица, кућни број),
- општина, улица, кућни број и број смештајне јединице,
- ознака категорије, број индивидуалних лежајева и број камп парцела у смештајној
јединици,
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- период за који се утврђује боравишна такса,
- доказ о пријему решења.
Члан 6.
Давалац смештаја је дужан да средства од наплаћене боравишне таксе уплаћује до петог
у месецу за претходни месец, на прописан уплатни рачун јавних прихода.
Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу, дужан је да на свој терет уплати износ
ненаплаћене боравишне таксе у року од 15 дана, рачунајући од дана утврђене обавезе, на
прописан уплатни рачун јавних прихода.
Члан 7.
У погледу начина утврђивања боравишне таксе, застарелости, наплате и принудне
наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом
одлуком, сходно се примењују одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска
администрација, ако законом којим се уређује област угоститељства није друкчије одређено.
Члан 8.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о боравишној такси ( „Сл. лист
општине Тител“ број 21/2012).
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Тител“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број:011-22/2020-I
Дана:08.11.2020.године
Тител

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгиша Тривуновић,с.р.
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На основу члана 20. став 1. тачка 2. Закона о локланој самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 2., 4. и 13. Закона о комуналним
делатностима ( „Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 46/2014 – Одлука УС, 104/2016 и 95/2018) и
члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Тител („Сл. лист општине Тител“, бр. 3/2019),
Скупштина општине Тител, на 3. Седници, одржаној дана 08.11.2020. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА
Члан 1.
У Одлуци о комуналним делатностима („Сл. лист општине Тител“, бр. 16/2016) у члану
2. став 1. тачка 5. и члану 91. речи „погребне услуге“ замењују се речима „сахрањивање“ у
одговарајућем падежу.
Члан 2.
У члану 2. став 1. после тачке 5. додаје се тачка 5а., која гласи: „ 5а. Погребна делатност“.
Члан 3.
Назив изнад члана 90. мења се и гласи: „5. Управљање гробљима и сахрањивање“.
Члан 4.
Чланови 97. 98., 99. и 100. бришу се.
Члан 5.
После члана 135. додаје се назив изнад члана и члан 135а, који гласи:
„ 5а. Погребна делатност
Члан 135а
Погребна делатност је преузимање и превоз посмртних остатака од места смрти, односно
места на коме се налази умрла особа(стан, здравствена установа, институти за судску медицину
и патологију, установе социјакне заштите и друга места) и превоз до места одређеног посебним
прописом (патологије, судске медицине, гробља, крематоријума, аеродрома, пословног простора
погребног предузеча у коме постоје прописани услови за смештај и чување покојника),
организацију сахране и испраћаја са прибављањем потрбне документације за организацију
превоза и сахрањивања, чување посмртних остатака у расхладном уређају и припремање
покојника за сахрањивање.
Послове погребне делатности обавља јавно комунално предузеће, правно лице или
предузетник, који испуњавају услове и поседују неопходне техничке капацитете за обављање
погребне делатности.
Посмртни остаци до њихове сахране могу се се чувати у кући умрлог само у случају ако
на гробљу где ће се сахрањивање обавити нема мртвачницe.
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Ако на гробљу постоји мртвачница умрли се мора пренети у исту у року од 12 часова од
момента наступања смрти.
Пренос посмртних остатака у мртвачницу или објекат верских заједница који служи за
чување посмртних остатака мора се вршити у мртвачким сандуцима.
Мртвачки сандук са посмртним остацима умрлог ставља се на одар чим буде донешен у
мртвачницу.
Мртвачки сандук затвориће се ако то одреди надлежни лекар или санитарна инспекција.
Породица, рођаци или друга лица која се старају о сахрањивању умрлог дужна су умрлог
опремити за за пренос и сахрану.
Вршилац комуналнe делатности дужан је да изврши пренос умрлог до мртвачнице.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Тител”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 011-23/2020-I
Дана: 08.11.2020. године
Тител

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгиша Тривуновић,с.р.
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На основу члана 197. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016
и 95/2018 - аутентично тумачење), и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Тител („Сл. лист
општине Тител“, бр. 3/2019), Скупштина општине Тител, на 3. Седници, одржаној дана
08.11.2020. године, доноси
ОДЛУКА О ПОВЕРАВАЊУ ВРШЕЊА ДЕЛАТНОСТИ
Члан 1.
Овом одлуком Скупштина општине Тител поверава ЈКП „Комуналац“ Тител вршење
делатности на територији општине Тител, у својству другог лица, а у циљу принудног извршења
мера, наложених од стране грађевинског инспектора, Одељења за инспекцијске послове
општинеТ ител.
Члан 2.
Под појмом принудног извршења мера у смислу члана 1. Ове одлуке подразумевају се све
радње за које је грађевински инспектор донео правоснажно решење и решењем о извршењу када
Извршеник није поступио по налогу.
Члан 3.
Под појмом делатности у циљу принудног извршења мера подразумева се следеће:
Уклањање објеката
Кровни радови
Остали инсталациони радови у грађевинарству
Малтерисање
Уградња столарије
Постављање подних и зидних облога
Бојење и застакљивање
Третман и одлагање отпада који није опасан
Остали непоменути специфични грађевински радови и други потребни радови
Члан 4.
Међусобна права и обавезе у спровођењу ове одлуке утврдиће се посебним уговором
између председника Скупштине општине Тител и ЈКП „Комуналац“ у року од 15 дана од
данадоношења ове одлуке а у складу са Законом о комуналним делатностима и Одлуком о
комуналним делатностима општине Тител.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:011-24/2020-I
Дана: 08.11.2020. године
Тител

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгиша Тривуновић,с.р.

8. новембар 2020. год.
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На основу члана 121. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 27/2018(II)- др. закон, 10/2019 и 6/2020), члана 3. став 4.
Правилника о општинском савету родитеља („Сл. гласник РС“, бр. 72/2018) и члана 40. став 1.
тачка 71. Статута општине Тител („Сл.лист општине Тител“, бр. 3/2019), Скупштина општине
Тител, на 3. седници одржаној дана 08.11.2020. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању Локалног савета родитеља
Члан 1.
ИМЕНУЈЕ СЕ Локални савет родитеља општине Тител за школску 2020/2021 годину,
који чине представници Савета родитеља свих установа образовања и васпитања на територији
општине Тител, у саставу:
1. Представници Основне школе „Исидора Секулић“ Шајкаш:
- Зорица Пешић из Мошорина, члан,
- Ивана Тривуновић из Шајкаша, заменик члана,
2. Представници Основне школе „Светозар Милетић“ Тител:
- Жељка Зељковић Мартић из Титела, члан,
- Јелена Посиловић из Гардиноваца, заменик члана,
3. Представници Средње техничке школе „Милева Марић“ Тител:
- Мирјана Анчин из Титела, члан,
- Мирјана Глигорић из Титела, заменик члана,
4. Представници Предшколске установе „Плави чуперак“ Тител:
- Сабо Веселинка из Лока, члан,
- Маја Шућур из Шајкаш, заменик члана,
Члан 2.
Локални савет родитеља има председника и заменика председника, које бирају чланови
већином гласова од укупног броја чланова Локалног савета.
Члан 3.
Локални савет родитеља:
- даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета,
унапређивање образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у општини;
- учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за
остваривање образовања, васпитања и безбедности деце;
- прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности и
могућности образовања и васпитања за децу, односно ученике, спречавања социјалне
искључености деце односно ученика из угрожених и осетљивих група на територији општине;
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- пружа подршку савету родитеља свих установа на територији општине у вези са
питањима из њихове надлежности;
- заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за
унапређивање њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити на територији
општине;
- сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, заштите
здравља, социјалне заштите, културе, заштите и унапређења права детета и људских права;
- обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији општине
- доноси Пословник о раду.
Члан 4.
Председник, заменик председника и чланови Локалног савета родитеља послове из своје
надлежности обављају без накнаде.
Члан 5.
Локални савет родитеља саставља полугодишњи и годишњи извештај о свом раду и
доставља га установама за које је Локални савет родитеља именован и Скупштини општине
Тител.
Члан 6.
Служба Општинске управе општине Тител задужена за скупштинске послове обавља
административно-техничке послове потребне за рад Локалног савета родитеља.
Члан 7.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење број 02-42/2019-I од 07.11.2019.
године.
Члан 8.
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине Тител“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-34/2020-I
Дана: 08.11.2020. године
Тител

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгиша Тривуновић,с.р.

8. новембар 2020. год.
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На основу чланова 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ број 88/2017, 27/2018 – други закон, 27/2018 (II)- други закон, 10/2019
и 6/2020)и члана 40. став 1. тачка 14. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“
број 3/2019), Скупштина општине Тител, на 3. седници одржаној дана 08.11.2020. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ “ПЛАВИ ЧУПЕРАК” ТИТЕЛ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Управног одбора Предшколске установе „Плави чуперак“
Тител из реда представника родитеља, због престанка основа именовања:
1. Ивана Славнић, из Титела
2. Александар Прокин, из Титела
II
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Управног одбора Предшколске установе „Плави чуперак“ Тител
из реда представника родитеља:
1. Гордана Мијок, из Шајкаша
2. Александар Јовановић, из Мошорина
III
Мандат изабраних чланова управног одбора траје док траје мандат чланова
изабраних Решењем Скупштине општине Тител број 02-40/2017-I од 27.09.2017. године
IV
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Тител“.
V
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Тител“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:02-32/2020- I
Дана: 08.11.2020. године
Тител

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгиша Тривуновић,с.р.
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На основу чланова 116. и 117. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ број 88/2017, 27/2018 – други закон, 27/2018 (II)- други закон, 10/2019
и 6/2020) и члана 40. став 1. тачка 14. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“
број 3/2019), Скупштина општине Тител, на 3. седници одржаној дана 08.11.2020. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА СТШ „МИЛЕВА МАРИЋ“ ИЗ ТИТЕЛА
I
РАЗРЕШАВАЈУ СE чланови Школског одбора СТШ „Милева Марић“ из Титела, из
реда представника родитеља, због престанка основа именовања:
1.
2.

Слађана Каназир, из Титела
Дејан Михајловић, из Титела

II
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора СТШ „Милева Марић“ из Титела, из реда
представника родитеља:
1.
2.

Даниел Вика, из Титела
Јелена Петров, из Титела

III
Мандат изабраних чланова Школског одбора траје док траје мандат чланова именованих
Решењем Скупштине општине Тител број 02-48/2018-I од 06.11.2018. године
IV
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Тител“.
V
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Тител“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-32/2020-I
Дана: 08.11.2020. године
Тител

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгиша Тривуновић,с.р.

8. новембар 2020. год.
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На основу члана 41. став 3. Закона о култури („Службени гласник РС“ број 72/2009,
13/2016 и 30/2016 -исправка), 40. став 1. тачка 14. Статута општине Тител („Службени лист
општине Тител“ број 3/2019), Скупштина општине Тител, на 3. седници одржаној дана
08.11.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ „СТОЈАН ТРУМИЋ”
I
РАЗРЕШАВА СЕ члан Управног одбора Народне библиотеке „Стојан Трумић“ Тител:
1. Иван Дума из Титела
II
ИМЕНУЈЕ СЕ члан Управног одбора Народне библиотеке „Стојан Трумић“ Тител:
1. Марић Славица из Титела
III
Мандат именованог члана Управног одбора траје док траје мандат чланова изабраних
Решењем Скупштине општине Тител број 02-33/2019-I од 26.09.2019. године.
IV
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Тител“.
V
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Тител“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 02-35/2020- I
Дана:08.11.2020. године
Тител

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгиша Тривуновић, с.р.
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На основу чланова 20. и 21. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“ број број
42/1991, 71/1994, 79/2005 - др.закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и
83/2014 - др. закон), 40. став 1. тачка 14. Статута општине Тител („Службени лист општине
Тител“ број 3/2019), Скупштина општине Тител, на 3. седници одржаној дана 08.11.2020.године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА
ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ „ТИТЕЛСКИ БРЕГ“ ТИТЕЛ
I
Тител

РАЗРЕШАВА СЕ члан Управног одбора Установе за заштиту природе „Тителски брег“

1. Мирко Дринић из Шајкаша
II
Тител

ИМЕНУЈЕ СЕ члан Управног одбора Установе за заштиту природе „Тителски брег“

1. Тривуновић Благоје из Мошорина
III
Мандат именованог члана Управног одбора траје док траје мандат чланова изабраних
Решењем Скупштине општине Тител број 02-43/2017-I од 27.09.2017. године.
IV
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Тител“.
V
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Тител“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-36/2020-I
Дана: 08.11.2020. године
Тител

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгиша Тривуновић, с.р.

8. новембар 2020. год.
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На основу чланова 20. и 22. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“ број број
42/1991, 71/1994, 79/2005 - др.закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и
83/2014 - др. закон), 40. став 1. тачка 14. Статута општине Тител („Службени лист општине
Тител“ број 3/2019), Скупштина општине Тител, на 3. седници одржаној дана 08.11.2020. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА
ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ „ТИТЕЛСКИ БРЕГ“ ТИТЕЛ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Надзорног одбора Установе за заштиту природе „Тителски
брег“ Тител
1. Дејан Гајић из Титела, председник
2. Иван Станковић из Титела, члан

Тител

II
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Надзорног одбора Установе за заштиту природе „Тителски брег“

1. Жарко Јосиповић из Мошорина, председник
2. Попов Анђелко из Титела, члан
III
Мандат именованог члана Надзорног одбора траје док траје мандат чланова изабраних
Решењем Скупштине општине Тител број 02-42/2017-I од 27.09.2017. године.
IV
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Тител“.
V
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Тител“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:02-37/2020-I
Дана:08.11.2020. године
Тител

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгиша Тривуновић, с.р.
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На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број
15/2016 и 88/2019), члана 40. став 1. тачка 13. („Службени лист Општине Тител“ број 3/2019),
Скупштина општине Тител, на 3. седници дана 08.11.2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ ТИТЕЛ
I
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Тител,
1. Радован Бубњевић, из Титела, председник
2. Љубиша Јовановић, из Титела, члан
II
Тител,

ИМЕНУЈУ СЕ чланови Надзорно годбора Јавног комуналног предузећа „Комуналац“

1. Љубиша Јовановић, из Титела, председник
2. Тривуновић Митар, из Мошорина, члан
III
Мандат именованих чланова Надзорног одбора траје док траје мандат чланова изабраних
Решењем Скупштине општине Тител број 02-51/2018-I од 20.12.2018. године.
IV
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Тител“.
V
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Тител“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-38/2020-I
Дана: 08.11.2020. године
Тител

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгиша Тривуновић, с.р.
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