СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
ГОДИНА LVII

ТИТЕЛ, 10. ФЕБРУАР 2022. ГОДИНЕ

БРОЈ 1

1
На основу члана 104.став 3. ,4. и 5. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ број 88/17 и 28/18-др. закон, 10/19,27/18-др. закон и 6/20), члана 3.
Уредбе о критеријумима за доношење аката о мрежи јавних предшколских установа и аката о
мрежи јавних основних школа („Службени гласник РС“ број 21/18), и члана 40. став 1. тачка 6.
Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 3/19), уз претходно прибављено
мишљење Националног савета мађарске националне мањине број V/Z/332/2021 од 19.11.2021.
године , Скупштина општине на 13. седници одржаној , дана 17.12.2021. године, донела је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ЈАВНИХ
ОСНОВНИХ ШКОЛА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
Члан 1.
У члану 2. став 2. Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији општине Тител
(„Службени лист општине Тител“ број 2/19) - у даљем тексту – Одлука, речи: „5 издвојених
одељења„ замењују се речима „6 издвојених одељења“.
Члан 2.
У члану 3. после става 1. Одлуке, додаје се став 2. који гласи:
Издвојено одељење Јавне школе за основно музичко образовање и васпитање, које
обухвата просторно подручје целе територије општине Тител:
ИЗДВОЈЕНО
ОДЕЉЕЊЕ
1.

Тител,
СТШ „Милева Марић“
Тител, Главна 7

НАЗИВ ЈАВНЕ
ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ
Основна музичка
школа „ Јосип
Славенски“

СЕДИШТЕ
ШКОЛЕ

Разреди

Нови Сад,
I-VI
Радничка број 19

Члан 3.
Саставни део ове Одлуке је Допуна Елабората о мрежи јавних основних школа на
територији општине Тител, број: 611 -1 /21-IV-01 од 15.11.2021. године.

страна 2.

број: 1

Службени лист општине Тител

10. фебруар 2022. год.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Тител“, а објавиће се по добијању сагласности Владе Аутономне Покрајине Војводине на ову
одлуку.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011 - 23 /2021-I
Дана:17.12 2021. године
ТИТЕЛ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драгиша Тривуновић

10. фебруар 2022. год.
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На основу чл. 18. и 96. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 14/22),
Скупштина општине Тител, на седници одржаној 10. фебруара 2022. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ У СТАЛНОМ САСТАВУ
1. Разрешавају се чланства у Општинској изборној комисији општине Тител у сталном
саставу:
1) Љиљана Стајић Иванов, председник,
- Горан Поповић, заменик председника,
2) Снежана Павловић, члан,
- Татјана Чорто, заменик члана,
3) Браниславка Тривуновић, члан,
- Ратко Малушић, заменик члана,
4) Јасмина Вујовић, члан,
- Павле Марић, заменик члана,
5) Драган Спасић, члан,
- Винка Секулић, заменик члана,
6) Миросалв Бабић, члан,
- Јован Палалић, заменик члана,
7) Станко Лисица, члан,
- Милана Милишић, заменик члана,
8) Ђурђевка Лазић, члан,
- Саша Матић, заменик члана,
9) Јован Мишковић, члан,
- Паунац Јован, заменик члана,
10) Љиљана Ћипровац, секретар,
- Гордана Живковић, заменик секретара.
2. У Општинску изборну комисију општине Тител у сталном саставу именују се:
1) за председника Љиљана Стајић Иванов, дипл. правник,
- за заменика председника Снежана Павловић, дипл. правник,
2) за члана Браниславка Тривуновић,
- за заменика члана Горан Поповић,
3) за члана Јасмина Вујовић,
- за заменика члана Татјана Чорто,
4) за члана Драган Спасић,
- за заменика члана Винка Секулић,
5) за члана Слађана Родић,
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- за заменика члана Ђурђевка Лазић,
6) за члана Станко Лисица,
- за заменика члана Славко Бекташ,
7) за члана Јован Мишковић,
- за заменика члана Јован Паунац,
8) за секретара Љиљана Ћипровац, дипл. правник,
- за заменика секретара Соња Пејакић, дипл. правник.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објављује се на веб-презентацији
Републичке изборне комисије
Образложење
Правни основ за доношење одлуке садржан је у члану 18. став 2. Закона о локалним
изборима (у даљем тексту: Закон), којим је утврђено да председника, чланове, заменика
председника и заменике чланова изборне комисије именује скупштина јединице локалне
самоуправе.
Чланом 96. Закона о локалним изборима прописано је да скупштина образује изборну
комисију у складу са овим законом у року од седам дана од његовог ступања на снагу. Закон о
локалним изборима је ступио на снагу 8. фебруара 2022. године, односно наредног дана од дана
када је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Чланом 11. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да орган за спровођење
локалних избора чине председник и други чланови органа за спровођење локалних избора и
њихови заменици.
С обзиром на то да у општини Тител на дан ступања на снагу Закона има 12.841 бирач
уписан у Јединствени бирачки списак, Општинску изборну комисију, у складу са чланом 18. став
1. Закона, чине председник, шест чланова, заменик председника и шест заменика чланова.
Чланом 19. Закона прописано је да за председника и заменика председника изборне
комисије може да буде именовано само оно лице које има високо образовање у области правних
наука.
У складу са чланом 20. Закона, чланови и заменици чланова изборне комисије у сталном
саставу именују се на предлог одборничких група сразмерно њиховој заступљености у укупном
броју одборника који припадају одборничким групама, с тим да ниједна одборничка група не
може да предложи више од половине чланова и заменика чланова изборне комисије у сталном
саставу.
У складу са наведеним, право да предложе лица у Општинску изборну комисију припада
следећим одборничким групама: Одборничкој групи „Александар Вучић – За нашу децу“ са 18
одборника, Одборничкој групи „Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС) –
јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“ са 3 одборника и Одборничкој групи
„Покрет социјалиста – Група грађана Сви за Шајкашку“ са 3 одборника.
Право да предложе члана или заменика члана у Општинској изборној комисији припада
и самосталном одборнику Ивани Зечевић, који се у складу са чланом 20. став 4. Закона сматра
одборничком групом у смислу предлагања чланова и заменика чланова изборне комисије у
сталном саставу с обзиром на то да је изабрана са Изборне листе Др Војсилав Шешељ – Српска
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радикална странка, која није освојила довољан број мандата потребан за образовање одборничке
групе у Скупштини општине Тител и да није приступила некој одборничкој групи.
С обзиром на то да Одборничка група „Александар Вучић – За нашу децу“ има 18
одборника, односно више од половине од укупног броја одборника Скупштине општинеТител,
она има право да предложи председника, заменика председника, 2 члана и 2 заменика члана
Општинске изборне комисије.
У складу са чланом 22. Закона, учесници у раду изборне комисије без права одлучивања
су секретар изборне комисије и заменик секретара изборне комисије, које именује скупштина на
предлог председника скупштине, при чему за секретара и заменика секретара могу да буду
именовани секретар скупштине, заменик секретара скупштине, начелник општинске, односно
градске управе, заменик начелника општинске, односно градске управе или лице из реда
запослених у општинској, односно градској управи које има високо образовање у области
правних наука.
У складу са наведеним, Одборничка група „Александар Вучић – За нашу децу“ је у
Општинску изборну комисију предложила за председника Љиљану Стајић Иванов, за заменика
председника Снежану Павловић, за члана Браниславку Тривуновић, за заменика члана Горана
Поповић, за члана Јасмину Вујовић, за заменика члана Татјану Чорто. Одборничка група „Ивица
Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС) – јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић
Палма“ је у Општинску изборну комисију предложила за члана Драгана Спасић, за заменика
члана Винку Секулић, за члана Слађану Родић. Одборничка група „Покрет социјалиста – Група
грађана Сви за Шајкашку“ је у Општинску изборну комисију предложила за заменика члана
Ђурђевку Лазић, за члана Станка Лисица, за заменика члана Славка Бекташ. Одборник Ивана
Зечевић је у Општинску изборну комисију предложила за члана Јована Мишковић и за заменика
члана Јована Паунац.
Председник Скупштине општине је за секретара Општинске изборне комисије предложио
Љиљану Ћипровац, секретара скупштине општине Тител, а за заменика секретара Соњу Пејакић,
начелника општинске управе Тител.
Чланом 18. став 3. Закона прописано је да се одлука о именовању чланова и заменика
чланова изборне комисије објављује на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке сваки подносилац изборне листе која
је освојила мандате у постојећем сазиву Скупштине општине може поднети жалбу Управном
суду у року од седам дана од објављивања ове одлуке на веб-презентацији Републичке изборне
комисије

Број: 011-2/2022-I
У Тителу, 10. фебруара 2022. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
ПРЕДСЕДНИК
Драгиша Тривуновић, с.р.
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На основу члана 46. Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Србије“
бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр., 14/2016, 95/2018 - др. закон и 71/2021) и члана 40. Статута
општине Тител („Службени лист општине Тител“ бр. 9/2019), Скупштина општине Тител на
седници од 10.02.2022. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ЕНГЛЕСКИ ПОЉСКИ БРЕСТ У
ШАЈКАШУ“
Члан 1.
Престаје заштита стабла енглеског пољског бреста (Ulmus procera), заштићеног
природног добра, споменика природе III категорије под називом „Енглески пољски брест у
Шајкашу“, који се налази на подручју општине Тител, к.о. Шајкаш, катастарске парцеле бр. 1147,
1148 и 1774 из разлога јер је исти изгубио вредност и више се не налази на терену.
Члан 2.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о заштити природе
„Енглески пољски брест у Шајкашу“ (Службени лист општине Тител бр.633-3/99).
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине
Тител.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
Број: 011-3/2022-I
Дана:10.02.2022. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драгиша Тривуновић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник Р.
Србије“ бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон),
члана 3. став 1. и члана 13. Закона о јавним службама („Сл. Гласник Р. Србије“ бр. 42/91, 71/94,
79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон)
члан 6. став 1. тачка 3. Закона о заштити природе („Сл. Гласник Р. Србије“ бр. 36/2009, 88/2010,
91/2010 - испр., 14/2016, 95/2018 - др. закон и 71/2021), члана 40. став 1. тачка 12. и 14. Статута
општине Тител („Сл. лист општине Тител“ број 3/2019) Скупштина општине Тител на седници
одржаној дана 10.02.2022. године, доноси:
ОДЛУКУ
О измени и допуни Одлуке о оснивању Установе за заштиту природе
„Тителски брег“ Тител
Члан 1.
У Одлуци о оснивању установе за заштиту природе „Тителски брег“ Тител („Сл. лист
општине Тител“ бр. 14/2016 и 2/2018), мења се члан 4., тако да гласи:
„Члан 4.“
Установа послује у складу са прописима о јавним службама, Законом о заштити природе
и другим законима и подзаконским актима.“
Члан 2.
Мења се 7 члан, тако да гласи:
„Члан 7.“
Претежна делатност установе је:
9104 Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности
Осим претежне делатности, Установа ће обављати и друге делатности, као што су:
0111 Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
0113 Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака
0119 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака
0121 Гајење грожђа
0124 Гајење јабучастог и коштичавог воћа
0128 Гајење зачинског, ароматичног и лековитог биља
0170 Лов, траперство и одговарајуће услужне делатности
0210 Гајење шума и остале шумарске делатности
0230 Сакупљање шумских плодова
0240 Услужне делатности у вези шумарства
0312 Слатководни риболов
0322 Слатководне акватуре
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4761 Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама
4778 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама
5520 Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак
5530 Делатност кампова, ауто кампова и кампова за туристичке приколице
5811 Издавање књига
5819 Остала издавачка делатност
7311 Делатност рекламних агенција
8230 Организовање састанака и сајмова
9102 Делатност музеја, галерија и збирки
9103 Заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских
локација, зграда и сличних туристичких споменика
9329 Остале забавне и рекреативне делатности
Члан 3.
Мења се члан 10. тако да гласи:
„Члан 10.“
Права и обавезе оснивача су да:
1. Доноси акт о оснивању и престанку рада;
2. Даје сагласност на Статут;
3. Даје сагласност на акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места;
4. Даје сагласност на програм рада;
5. Разматра и усваја годишњи извештај и друге извештаје о раду;
6. Именује и разрешава директора;
7. Именује и разрешава управни и надзорни одбор;
8. Обезбеди средства за обављање делатности;
9. Друга права у складу са законом и актима оснивача.“
Члан 4.
Мења се члан 20 тако да гласи:
„Члан 20.“
Управни одбор:
1. Доноси Статут Установе на који сагласност даје оснивач;
2. Одлучује о пословању Установе;
3. Доноси програм рада Установе;
4. Усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и финансијски план;
5. Расписује конкурс и закључује уговор о раду са директором;
6. Одлучује о коришћењу средстава, у складу са законом;
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Доноси Пословник о свом раду;
Одлучује о другим питањима утврђеним Законом и Статутом.“
Члан 5.

Остале одредбе Одлуке о оснивању Установе за заштиту природе „Тителски брег“ Тител
остају непромењене.
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 ТИТЕЛ
Број: 011-4/2022-I
Дана:10.02.2022. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драгиша Тривуновић, с.р.
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Пречишћен текст Одлуке о оснивању Установе за заштиту природе „Тителски брег“
Тител обухвата следећа акта:
1. Одлуку о оснивању Установе за заштиту природе и културних добара „Тителски брег“
Тител (Сл. лист општине Тител бр. 14/2016)
2. Одлуку о измени Одлуке о оснивању Установе за заштиту природе и културних
добара „Тителски брег“ Тител (Сл. лист општине Тител бр. 2/2018). Из ове Одлуке у
пречишћен текст није унет члан 12. којим је утврђено кад Одлука ступа на снагу.
3. Одлуку о измени и допуни Одлуке о оснивању установе за заштиту природе
„Тителски брег“ Тител (Сл. лист општине Тител бр. 1/2022). Из ове Одлуке у
пречишћен текст није унет члан 6. којим је утврђено кад Одлука ступа на снагу.
ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ
„ТИТЕЛСКИ БРЕГ“ ТИТЕЛ
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком Општина Тител оснива Установу за заштиту природе „Тителски брег“
Тител (у даљем тексту: Установа), за обављање делатности заштите природе (управљач
специјалним резерватом природе „Тителски брег“) и добара (археолошких налазишта) на
територији Општине Тител, која има за циљ:
- Обављање послова управљача специјалним резерватом природе „Тителски брег“ у
складу са Уредбом о проглашењу специјалног резервата природе „Тителски брег“
(„Сл.гласник РС “, бр.56/2012).
- Очувања разноврсних, бројних и изузетно физички изражених геоморфолошких и
педолошких процеса.
- Очување разноврсности и богатства дивљег биљног и животињског света у
специјалном резервату природе.
- Очувања атрактивних и карактеристичних предеоних обележја лесног одсека и
очување интегритета археолошких налазишта на подручју специјалног резервата
природе
- Обезбеђења повољног стања природних станишта и унапређење стања појава и
објеката геонаслеђа, биолошких, предеоних и културних вредности.
- Омогућавању услова за коришћење заштићеног подручја у интересу науке,
образовања, културе, рекреације и одрживог развоја туризма, пољопривреде,
шумарстава и ловства и остваривања пројеката из наведених области.
Члан 2.
Оснивач оснива Установу у циљу, заштите и унапређења природних и заштићених добара
на територији општине Тител, као добара од општег интереса и у том циљу има обавезу да
помаже у раду установу својим стручно-саветодавним услугама, а такође материјално финансијским улагањем у установу ради остваривања циљева оснивања. У том циљу има право
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да надзире рад установе и врши контролу над својим одлукама које установа доноси, а на које
сагласност даје оснивач, а посебно на Статут, давање гаранција авала, јемства, залога и других
средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса, услове
располагања имовином установе веће вредности која је у непосредној функцији обављања
делатности од општег интереса, утврђене овим актом, улагање капитала, статусне промене.
Средства за рад установе обезбеђују се у буџету општине, заједничким улагањима,
донацијама, дотацијама и из других извора сагласно Закону о заштити природе и другим
законима који регулишу област културе.
Оснивач има обавезу да пренесе новчана средства установи ради исплате свих обавеза,
како према запосленима тако и према трећим лицима. Установа је дужна да, у складу са законом,
оснивачу и надлежним министарствима, доставља тромесечне извештаје о реализацији
годишњег програма пословања, а оснивачу надлежном за послове финансија - месечне извештаје
о роковима измирења новчаних обавеза.
Одлуком о оснивању Установе регулишу се следећа питања:
- назив Оснивача;
- назив и седиште Установе;
- делатност Установе;
- износ средстава за оснивање и почетак рада Установе и начин обезбеђивања
средстава;
- права и обавезе Оснивача и Установе;
- органи Установе;
- рокови за доношење статута и именовање директора и других органа Установе и
- друга питања која су од значаја за рад Установе.
Општина Тител поверава установи обављање следећих послова и нарочито:
-

координацију и усмеравање активности на заштити и одржавању заштићених
природних добара,
организовање и презентовање туристичких потенцијала насеља општине Тител.
организовање манифестација са циљем промовисања природних, културних и
туристичких потенцијала насеља општине Тител.
Члан 3.

Установа има својство правног лица, које стиче уписом у судски регистар, са правима,
обавезама и одговорностима утврђеним Законом, овом Одлуком и Статутом Установе.
Члан 4.
Установа послује у складу са прописима о јавним службама, Законом о заштити природе
и другим законима и подзаконским актима.
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II НАЗИВ ОСНИВАЧА
Члан 5.
Оснивач Установе за заштиту природе „Тителски брег“ Тител је Општина Тител (у даљем
тексту: Оснивач) са седиштем у Тителу, улица Главна број 1, матични број 08050724.
Права оснивача остварује Скупштина општине Тител.
III НАЗИВ И СЕДИШТЕ УСТАНОВЕ
Члан 6.
Назив Установе је: Установа за заштиту природе „Тителски брег“ Тител.
Скраћени назив Установе је: УЗП „Тителски брег“ Тител.
Седиште Установе је у Тителу, улица Главна број 10.
IV ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ
Члан 7.
Претежна делатност Установе је:
9104 Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности
Осим претежне делатности, Установа ће обављати и друге делатности, као што су:
0111 Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица
0113 Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоласких биљака
0119 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака
0121 Гајење грожђа
0124 Гајење јабучастог и коштичавог воћа
0128 Гајење зачинског, ароматичног и лековитог биља
0170 Лов, траперство и одговарајуће услужне делатности
0210 Гајење шума и остале шумарске делатности
0230 Сакупљање шумских плодова
0240 Услужне делатности у вези шумарства
0312 Слатководни риболов
0322 Слатководне акватуре
4761 Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама
4778 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама
5520 Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак
5530 Делатност кампова, ауто кампова и кампова за туристичке приколице
5811 Издавање књига
5819 Остала издавачка делатност
7311 Делатност рекламних агенција
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8230 Организовање састанака и сајмова
9102 Делатност музеја, галерија и збирки
9103 Заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских
локација, зграда и сличних туристичких споменика
9329 Остале забавне и рекреативне делатности
Члан 8.
Промена делатности
сагласност Оснивача.

Установе врши се на начин предвиђен Статутом Установе, уз

V ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА
ОСНИВАЊЕ И ПОЧЕТАК
РАДА УСТАНОВЕ И НАЧИН
ОБЕЗБЕЂИВАЊА СРЕДСТАВА
Члан 9.
Износ средстава за оснивање Установе износи 1.000,00 динара (словима: хиљадудинара)
који се у целости уплаћује приликом оснивања Установе из буџета Општине.
Средства за финансирање обављања делатности Установе обезбеђују се из:
буџета општине Тител;
буџета Аутономне покрајине Војводине;
буџета Републике Србије;
прихода које Установа оствари обављањем делатности;
прихода које Установа оствари пружањем услуга другим корисницима;
донација, поклона, спонзорства, реклама и
других прихода које Установа оствари у складу са Законом.
VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА И УСТАНОВЕ
Члан 10.
Права и обавезе оснивача су да:
1. доноси акт о оснивању и престанку рада;
2. даје сагласност на Статут;
3. даје сагласност на акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних
4. даје сагласност на програм рада;
5. разматра и усваја годишњи извештај и друге извештаје о раду;
6. именује и разрешава директора;
7. именује и разрешава управни и надзорни одбор;

места;
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8. обезбеди средства за обављање делатности;
9. друга права у складу са законом и актима оснивача.
Члан 11.
Права и обавезе Установе су да:
континуирано, благовремено и квалитетно обавља делатност за коју је регистрована;
усклади правилник о организацији и систематизацији радних места са правилником
Министарства за потребе Управљача специјалним резерватом природе („Службени гласник
РС“бр.85/2009).
рационално користи финансијска средства;
сарађује са Оснивачем у решавању свих значајних питања од интереса за обављање
своје делатности;
да доставља Оснивачу годишње програме рада и пословања, финансијске планове и
завршне рачуне, као и годишњи извештај о раду и пословању;
друге обавезе у складу са Законом и актима Оснивача.
VII ОРГАНИ УСТАНОВЕ
Члан 12.
Органи Установе су:
Директор,
Управни одбор и
Надзорни одбор.
Директор
Члан 13.
Директор руководи Установом.
Директора именује Оснивач, на период од четири године, а на основу спроведеног јавног
конкурса.
За директора Установе може бити именовано лице које испуњава опште услове прописане
законом којим се уређују радни односи и посебне услове утврђене Статутом.
Ближи услови за именовање и разрешење директора, председника и чланова Управног
одбора и Надзорног одбора биће утврђени Статутом Установе.
Члан 14.
Директор заснива радни однос на одређено време.
Директор је јавни функционер у смислу закона којим се уређује област вршења јавних
функција.
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Члан 15.
Директор:
1. заступа и представља Установу, без ограничења;
2. организује и руководи процесом рада;
3. предлаже годишњи програм рада и предузима мере за његово спровођење;
4. доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места;
5. доноси финансијске извештаје;
6. извршава одлуке Управног одбора;
7. предлаже извештај о раду Установе;
8. доноси друге опште акте који нису у надлежности Управног одбора;
9. врши и друге послове одређене законом, овом Одлуком и Статутом Установе.
Члан 16.
Директор Установе може бити разрешен и пре истека мандата на који је именован у
следећим случајевима:
1. ако постоје губици Установе;
2. када Установа не извршава своје законске обавезе.
Поступак и разрешење директора Установе покреће Oснивач по својој иницијативи или
на иницијативу Управног одбора Установе.
О разрешењу директора Установе одлучује Скупштина општине.
Члан 17.
Оснивач може, до окончања конкурса и именовања директора, именовати вршиоца
дужности директора Установе.
Вршилац дужности
директора може ту функцију обављати до именовања директора,
а најдуже годину дана од дана именовања.
Вршилац дужности

директора има сва права, дужности и одговорности директора.

Управни одбор
Члан 18.
Управни одбор је орган управљања Установом.
Председника и чланове Управног одбора именује и разрешава Оснивач на период од
четири године.
Управни одбор има председника и четири члана.
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У Управни одбор именује се један представник запослених у Установи, на начин одређен
Статутом Установе.
Члан 19.
Председнику и члановима Управног одбора мандат престаје:
1. истеком периода на који су именовани,
2. оставком или
3. разрешењем.
Члан 20.
Управни одбор:
1. доноси Статут Установе на који сагласност даје оснивач;
2. одлучује о пословању Установе;
3. доноси програм рада Установе;
4. усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и финансијски план;
5. расписује конкурс и закључује уговор о раду са директором;
6. одлучује о коришћењу средстава, у складу са законом;
7. доноси Пословник о свом раду;
8. одлучује о другим питањима утврђеним Законом и Статутом.
Надзорни одбор
Члан 21.
Надзорни одбор је орган надзора над пословањем Установе.
Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава Оснивач на период од
четири године.
Надзорни одбор има председника и два члана.
У Надзорни одбор именује се један представник запослених у Установи, на начин одређен
Статутом Установе.
Члан 22.
Председнику и члановима Надзорног одбора мандат престаје:
1. истеком периода на који су именовани,
2. оставком или
3. разрешењем.
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Члан 23.
Надлежности Надзорног одбора су:
1. врши надзор над пословањем Установе;
2. утврђује да ли се остварује план и програм рада Установе;
3. даје мишљење на програме рада;
4. даје мишљење на извештај о пословању, годишњи обрачун и финансијски план;
5. врши и друге послове утврђене Законом, Статутом и другим општим актима.

VIII ИМОВИНА УСТАНОВЕ
Члан 24.
Имовину Установе чини право својине и право коришћења на покретним и непокретним
стварима, новчана средства и друга имовинска права којима Установа управља и располаже на
начин утврђен Законом, Статутом и овом Одлуком.
Ради обављања делатности Установе, објекти на којима постоји јавна својина општине
Тител могу се посебним актом Скупштине општине Тител пренети на коришћење Установи.
Укупна имовина Јавног предузећа „Тителски брег“ у ликвидацији преноси се на
регистровану установу заштите природе „Тителски брег“ Тител.
Правни сукцесор Јавног предузећа „Тителски брег у погледу права и обавеза у складу са
законом је Установа за заштиту природе „Тителски брег“ Тител.
Члан 25.
Права, обавезе и одговорности запослених радника у Установи остварују се у складу са
Законом о раду, Правилником министарства („Службени гласник РС“бр.85/2009) и општима
актима Установе.
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 26.
До окончања поступка именовања директора Установе, функцију вршиоца дужности
директора обављаће Богољуб Марковић, дипл. инж. заштите животне средине из Шајкаша,
ЈМБГ:1110987800058, на период од најдуже годину дана, без ограничења.
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Члан 27.
До именовања Управног одбора, у складу са законом и овом одлуком, именује се
привремени Управни одбор у саставу:
1. Нада Стојков, председник, ЈМБГ: 0203968800106
2. Јелена Панић, члан, ЈМБГ: 0112965805101
3. Мирко Дринић, члан, ЈМБГ: 2303969805154
4. Ивана Колак, члан, ЈМБГ: 0207982805108
5. Ружа Џамбас, члан, ЈМБГ: 1402998805230
Привремени Управни одбор из става 1. овог члана има сва права, обавезе и овлашћења
Управног одбора.
Члан 28.
Привремени Управни одбор дужан је да донесе Статут Установе и достави га Скупштини
општине на сагласност у року од 30 (словима: тридесет) дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Члан 29.
До именовања Надзорног одбора, у складу са законом и овом одлуком, именује се
привремени Надзорни одбор у саставу:
1. Дејан Гајић, председник, ЈМБГ: 030598280006
2. Иван Станковић, члан, ЈМБГ: 0808986800104
3. Стеван Гечевски, члан, ЈМБГ: 1406952710141
Привремени Надзорни одбор из става 1. овог члана има сва права, обавезе и овлашћења
Надзорног одбора.
Члан 30.
Вршилац дужности
директора, председник и чланови привременог Управног одбора
и председник и чланови привременог Надзорног одбора имају право на накнаду за рад.
Висину накнаде из став 1. овог члана утврђује Скупштина Општине посебним правним
актом.
Члан 31.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
Oпштине Тител“.
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник Р.
Србије“ бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон),
члана 41. Закона о туризму („Сл. Гласник Р. Србије“ бр. 17/2019), члана 40. став 1. тачка 6.
Статута општине Тител (Сл. лист општине Тител“ бр. 3/2019), Скупштина општине Тител на 15.
седници одржаној дана 10.02. 2022. године, доноси:
ОДЛУКУ
О поверавању обављања послова из области туризма Установи за заштиту природе
„Тителски брег“ Тител
Члан 1.
Скупштина општине Тител у циљу очувања и заштите туристичких вредности, као и
унапређења и развоја туризма општине Тител, поверава обављање послова из области туризма
Установи за заштиту природе „Тителски брег“ Тител.
Члан 2.
Под пословима из области туризма које ће обављати Установа „Тителски брег“ Тител у
смислу члана 1. ове Одлуке, подразумевају се следећи послови:
1) промоција и развоја туризма јединице локалне самоуправе;
2) координирање активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму
који непосредно и посредно делују на унапређењу развоја и промоцији туризма и на програмима
едукације и усавршавања вештина запослених у туризму;
3) доношење годишњег програма рада и плана промотивних активности у складу са
Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима Туристичке организације Србије;
4) обезбеђивање и унапређивање информативно-пропагандног материјала којим се
промовишу туристичке вредности општине Тител (штампане публикације, аудио и видео
промотивни материјал, он лине средства промоције - интернет презентација, друштвене мреже
и пратеће дигиталне активности, сувенири, итд.);
5) прикупљање и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди на својој
територији, као и друге послове од значаја за промоцију туризма;
6) организовање и учешће у организацији туристичких, научних, стручних, спортских,
културних и других скупова и манифестација;
7) организовање туристичко-информативних центара (за прихват туриста, пружање
бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања туриста,
упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних органа са
притужбама туриста и др.);
8) управљача туристичког простора;
9) посредовање у пружању услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком
домаћинству;
10) подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења
простора;
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11) израде, учешћа у изради, као и реализације домаћих и међународних пројеката из
области туризма;
12) припреме и прикупљања података, састављање упитника, анализа и других
информација;
13) у вези са обављањем привредне делатности, као и друге активности у складу са
законом, оснивачким актом и статутом.
Члан 3.
Установа за заштиту природе „Тителски брег“ Тителје дужна да годишњи програм рада
и план промотивних активности из члана 2. става 1. тачка 3), пре њиховог усвајања, достави
Туристичкој организацији Србије на прибављање претходне сагласности у делу плана
промотивних активности.
Члан 4.
Установа за заштиту природе „Тителски брег Тител је дужна да послује у складу са овом
Одлуком, законом и другим општим актима.
Члан 5.
Средства за обављање послова из области туризма обезбеђују се из буџета Општине
Тител, из прихода остварених обављањем туристичке делатности, од накнада за услуге, продајом
производа, донација, спонзорства и на други начин, у складу са законом.
Члан 6.
На основу ове Одлуке потребно је усагласити Статут и друге опште акте Установе за
заштиту природе „Тителски брег“ Тител.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Тител“

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
Број: 011-5/2022-I
Дана:10.02.2022. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драгиша Тривуновић, с.р.
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НАСЛОВ

ИЗВЕШТАЈ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ЗА
ОПШТИНУ ТИТЕЛ ЗА 2020. ГОДИНУ

ДАТУМ
ОБЈАВЉИВАЊА

Децембар 2021. године
Општина Тител
Савет за безбедност саобраћаја општине ТителУлица
Главна бр.1, 21 240 Тител
Општина Тител је препознала своју обавезу и одговорност када је у
питању безбедност саобраћаја и доноси извештај о стању безбедности
саобраћаја на путевима своје општине за 2020 годину. Поред наведене
године биће осврта и на раније године и упоређивање стања
безбедности саобраћаја по годинама, односно праћење трендова у ком
правцу иде стање безбедностисаобраћаја у општини Тител.

РЕЗИМЕ

ЗАКОНСКИ ОСНОВ

Члан 14. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник
РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014,
96/2015-др. закон, 9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др.
закон, 87/2018 и 23/2019)
Члан 36 Правилника рада савета за координацију послова безбедности
саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 8/2020)

ИЗВЕШТАЈ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2020. ГОДИНУ

2

10. фебруар 2022. год.

Службени лист општине Тител

број: 1

ИЗВЕШТАЈ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2020. ГОДИНУ

3

страна 23.

страна 24.

1.

број: 1

Службени лист општине Тител

10. фебруар 2022. год.

УВОД

У саобраћајним незгодама у свету, на годишњем нивоу, смртно страда око 1,3
милиона особа, а око 50 милиона задобије повреде са трајним инвалидитетом.
Страдање у саобраћајним незгодама је растући глобални проблем, на који су, између
осталих указале и Генерална Скупштина УН и Светска здравствена организација.
Глобални план акције деценије безбедности саобраћаја на путевима 2011-2020. године
позива Владе држава да предузимају мере на унапређењу нивоа безбедности
саобраћаја, у циљу смањења страдања у саобраћајним незгодама.
Страдање и штете у саобраћајним незгодама представљају друштвени,
економски и здравствени проблем сваке државе, локалне заједнице, друштва, као и
сваког појединца, а њихово смањење захтева изградњу стабилног система праћења и
унапређења нивоа безбедности саобраћаја. Изградња стабилног система захтева
препознавање и анимирање кључних институција и кључних људи, а изградњу и јачање
институционалних капацитета, јаку координацију и кооперацију између кључних
институција и кључних људи, а под надзором водеће агенције задужене за безбедност
саобраћаја (локалног органа за саобраћај, одговорног руководиоца, доносиоца одлука).
Изградња институционалних капацитета подразумева унапређење знања, ставова и
понашања сваког појединца чији је посао везан за безбедност саобраћаја, тако да
прихвати поруку: „радити и живети са свешћу о безбедности саобраћаја“.
У литератури не постоје универзални „рецепти“ за локалне заједнице. Не постоје
општеприхваћени кораци, нити јасна упутства везана за развој, односно унапређење
система безбедности саобраћаја у локалној заједници. Свака локална заједница има
своје специфичности које се често мењају и треба их имати у виду.
Развој, односно унапређење система безбедности саобраћаја у локалним
заједницама представља велики, неискоришћен потенцијал за дугорочно, одрживо
унапређење нивоа безбедности саобраћаја на свим нивоима. Почетни кораци ка том
циљу представљају управо анализе односно сагледавање стања безбедности
саобраћаја на подручју локалних заједница. Праћење стања безбедности саобраћаја
неопходан је елемент у процесу управљања и успостављања заштитног система
безбедности саобраћаја.Један од показатеља мобилности становништва је степен
моторизације који се изражава као број путничких аутомобила на 1000 становника или
као број становника на једно путничко возило.
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1.1 . ГЕОГРАФСКО - САОБРАЋАЈНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
У географско-демографском делу анализираће се број и кретање становника, полна и
старосна структура као и кратак део о географском положају општине Тител. У
саобраћајној анализи биће речи о свим видовима саобраћаја који се одвијају на
територији општине са посебним освртом на друмски саобраћај као најзаступљенији.

1.2.

ГЕОГРАФСКО-ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ

Општина Тител је општина у Војводини у којој живи према попису из 2011. године укупно
15.738 становника. Такође и са бројем насељених места убраја у групу најмањих
општина, чине је 6 насеља: Тител као највеће и најразвијеније насељско место градског
карактера, затим Шајкаш, Мошорин, Вилово, Гардиновци и Лок као сеоска насеља
панонског типа. Према броју становника тителска општина је једна од најмањих у
Војводини. Са 16.364 житеља она је на деветом месту од краја

Слика 1. Географски положај насељених места унутар катастарске границе општине
Тител.
ИЗВЕШТАЈ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2020. ГОДИНУ
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Територија општине има површину од 270 км2 од чега је 190 км2 обрадиво
пољопривредно земљиште.
Општину сачињавају шест насељених места и то: Тител, Лок, Вилово, Гардиновци,
Шајкаш и Мошорин.
Територија општине Тител простире се на крајњем југоистоку Бачке, између Дунава и
Тисе. Она има облик неправилног квадрата са јасно издвојеним границама на истоку и
југу које чине Тиса и Дунав, док су западна и северна граница више конвенционалне и
повучене по линијама којима иду границе хатара пограничних места.
Иако две велике реке ограничавају тителску општину са две стране, ипак су само два
насеља на рекама док су остала, мање или више, удаљена од река. Тител је непосредно
уз десну обалу Тисе и успешно може да користи овај речни пут. Гардиновци, као друго
место на реци, већ не може тако успешно да користи Дунав, пошто су изграђени на
рукавцу Дунава који би могао бити плован само при врло високим водостајима.
Мошорин и Лок су знатно даље од река, а Вилово и Шајкаш су изразито копнена насеља.
Сем пловне Тисе и пловног Дунава који је опкољавају као граничне реке, кроз тителоку
општину пролазе још два важнија пута. Један везује Нови Сад преко Шајкаша и Титела
са Зрењанином, а други опет Нови Сад преко Шајкаша и Жабља опет са Зрењанином.
Ова два пута поред пловних река веома повољно утичу на погодност положаја тителеке
општине, јер омогућавају лакшу везу општине са осталим светом, првенствено са
Новим Садом и Зрењанином, а преко Дунава и са Београдом.
Према свему, дакле, благодарећи железничком и друмском мосту на Тиси код Титела,
општина је заиста у повољној ситуацији, јер копнени саобраћај лако премошћава
пространу реку Тису. Једино према Срему тителока општина нема копнене (сувоземне)
везе, пошто је најближи мост на Дунаву тек код Ковиља и то 25 километара узводно од
ушћа Тисе у Дунав.
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Слика 2. Географски положај општине Тител

Na slici 2 je prikazan geografski položaj opštine Titel, a položaj opštine po koordinatnom
sistemu je: geografska dužina: 45° 12 17N; geografska širina: 20° 18' 0 E i nadmorska visina:
79m.

Слика 3. Географски положај општине Тител у Републици Србији
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Број становника

Општина Тител
15.738

Број регистрованих путничких
возила
Путничких аутомобила на
1.000 становника
Становника на
1 путнички аутомобил

3.411
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Република Србија
7.186.862
1.999.753

224

286

4,45

3,49

У поређењу степена моторизације између Титела и Републике Србије, у Тителу је
степен моторизације мањи од републичког просека
Овим Извештајем извршена је анализа постојећег стања безбедности саобраћаја у
општини Тител у 2020. години. За спровођење анализе коришћена је Интегрисана база
података о обележјима безбедности саобраћаја у Републици Србији [1], израђена од
стране Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије, као и подаци прикупљени
од Министарства унутрашњих послова, тј. полицијске станице у Тителу.
Извештај је састављен из девет поглавља:
•

У првом поглављу Извештаја приказана је структура Извештаја о стању
безбедности саобраћаја у општини Тителу у 2020. години.

•

У другом поглављу Извештаја извршено је поређење стања безбедности
саобраћаја на подручју јединице локалне самоуправе Тител са истим
периодом у претходних пет година (број саобраћајних незгода, последице
саобраћајних незгода, односно број тешких телесних повреда, лаких телесних
повреда и погинулих лица).

•

У трећем поглављу Извештаја извршена је анализа основних показатеља
безбедности саобраћаја у општини Тител у 2020. години. На почетку је дат
приказ апсолутних показатеља у 2020. години, a након тога процентуална
промена у односу на претходну, 2019. годину. Затим је приказана расподела
категорија возила која су учествовала у саобраћајним незгодама, као и
расподела лица настрадалих у саобраћајним незгодама по својствима учешћа
у саобраћају. Након тога, приказана је расподела повређених лица у
саобраћајним незгодама по старости. Временска расподела обухватала је
месечну, дневну и часовну расподелу саобраћајних незгода. Просторна
расподела саобраћајних незгода обухватала је локацију саобраћајне незгоде
(у насељу, ван насеља). Поред тога, таксативно су набројане улице у којима
су се догађале саобраћајне незгоде у 2020. години. Поред тога, извршена је
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расподела саобраћајних незгода према групама типова, а затим су приказани
најчешћи типови у свакој од група типова. На крају трећег поглавља
анализирани су утицајни фактори настанка саобраћајних незгода.
•

У четвртом поглављу Извештаја израчунате су вредности јавног и
саобраћајног пондерисаног ризика у 2020. години за територију општине
Тител. Добијене вредности јавног и саобраћајног ризика придружене су
одговарајућим класама ризика.

•

У петом поглављу Извештаја приказани су трошкови саобраћајних незгода,
израчунати на основу модела за израчунавање трошкова саобраћајних
незгода дефинисаног у Стратегији безбедности саобраћаја на путевима
Републике Србије за период од 2015. до 2020. године.

•

У шестом поглављу Извештаја дат је кратак извештај о последњим доступним
подацима о понашању учесника у саобраћају на подручју јединице локалне
самоуправе, односно полицијске управе.

•

У седмом поглављу Извештаја приказано је праћење достизања претходно
дефинисаних циљева (циљеви у складу са националном стратегијом
безбедности саобраћаја на путевима).

•

У осмом поглављу Извештаја дат је кратак преглед најважнијих активности и
мера које су предузете у претходном периоду са прегледом утрошених
финансијских средстава и активности које је потребно реализовати у будућем
периоду са циљем унапређења безбедности саобраћаја на подручју јединице
локалне самоуправе.

•

У деветом поглављу Извештаја таксативно су набројани најважнији резултати
до којих се дошло анализом броја и последица саобраћајних незгода које су
биле предмет овог Извештаја.
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2. Поређење стања безбедности саобраћаја на подручју
јединице локалне самоуправе у претходних пет година
У овом поглављу Извештаја приказана је анализа саобраћајних незгода и последица
саобраћајних незгода у периоду од 2016. године до 2020. године.
У табели 1. приказан је број саобраћајних незгода на територији општине Тител у
претходних пет година, односно у периоду од 2016. године до 2020. године.
Табела 1. Број саобраћајних незгода у периоду од 2016. године до 2020. године

Година СНПОГ СНПОВ СННАС СНМШ
2016
2
23
25
23
2017
2
18
20
22
2018
2
23
25
22
2019
0
22
22
32
2020
0
12
12
28

СНУК
48
42
47
54
40

54
48
42

2016

2017

47
40

2018

2019

2020

Графикон 1. Расподела броја саобраћајних незгода у периду од 2016. године до 2020. године

Са графикона 1 може се видети да је од 2019. године био највећи број саобраћајних
незгода. Иако не постоји континуитет опадања, охрабрујуће је то што година 2020 за
коју се и ради овај извештај има најамње саобраћајних незгода 40 у последњих 5 година
на путевима општине Тител.
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У табели 2 приказане су последице саобраћајних незгода на територији општине Тител
у претходних пет година, односно у периоду од 2016. године до 2020. године. Последице
саобраћајних незгода су приказане по следећој расподели: погинула лица, тешко
повређена лица и лако повређена лица у саобраћајним незгодама. Збир свих последица
представља укупан број настрадалих лица.
Табела 2. Последице саобраћајних незгода у од 2016. године до 2020. године

Година ПОГ
ТТП
ЛТП
ПОВ
НАСТ
2016
2
7
22
29
31
2017
2
8
25
33
35
2018
2
6
32
38
40
2019
0
6
20
26
26
2020
0
5
14
19
19

40
35
31
26
19

2016

2017

2018

2019

2020

Графикон 2. Последице саобраћајних незгода (укупан број настрадалих) од 2016. године до
2020. године

Са графикона 2. може се видети да је од 2016. до 2018 године успостављен растући
тренд броја настрадалих лица у општини Тител, а затим 2019 и 2020.
ИЗВЕШТАЈ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2020. ГОДИНУ

11

страна 32.

број: 1

Службени лист општине Тител

10. фебруар 2022. год.

година рој настрадалих драстично опада Расподела настрадалих лица по годинама је
следећа: 2016. године 31 лице; 2017. године 35 лица; 2018. године 40 лица; 2019. године
16 лица и 2020 године 19 лица. Када су у питању погинула лица у периоду од претходних
пет година, 2016, 2017 и 2018 године је погинуло 6 лица, у свакој гонини по два лица, а
2019 и 2020 године није било погинулих лица у саобраћајним незгодама на путевима
општине Тител
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основним

У овом поглављу Извештаја приказана је анализа саобраћајних незгода и последица
саобраћајних незгода из 2020. године.

3.1.

Основни подаци о броју саобраћајних незгода и њихових последица

У 2020. години догодило се укупно 40 саобраћајних незгода. Од наведеног броја 12
саобраћајних незгода је са настрадалим лицима, а 28 саобраћајних незгода са
материјалном штетом.
У табели 3. приказан је број саобраћајних незгода у 2020. години, као и процентуална
промена у односу на претходну, 2019. годину. Анализом броја незгода може се
закључити да је укупан број саобраћајних незгода у 2020. години умаљен за 34%. Број
саобраћајних незгода са настрадалим лицима у 2020. години умањен је 46%, док је број
саобраћајних незгода са материјалном штетом умањен за 14%. 2019 и 2020 године
нисмо имали погинула лица на путевима општине Тител
Табела 3. Број саобраћајних незгода у 2020. години и промена у односу на 2019. Годину

Година
СНПОГ СНПОВ СННАС СНМШ
2019
0
22
22
32
2020
0
12
12
28
Промена
0%
-46%
-46%
-14%

СНУК
54
40
-34%

Анализом последица саобраћајних незгода долази се до закључка да је у 2020. години
укупно настрадало 19 лица. Од тог броја 14 лица задобило је лаке телесне повреде, 5
лица задобило тешке телесне повреде, а погинулих лица није било.
У табели 4. приказане су последице саобраћајних незгода из 2020. године, као и
процентуална промена у односу на претходну, 2019. годину. Анализом броја
настрадалих лица може се закључити да је укупан број настрадалих лица у 2020. години
умањен за 17%. у односу на 2019 годину.
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Табела 4. Последице саобраћајних незгода у 2020. години и промена у односу на 2019. Годину

Година

ПОГ

ТТП

ЛТП

ПОВ

НАСТ

2019

0

6

20

26

26

2020

0

5

14

19

19

0%

-17%

-30%

-17%

-17%

Промена

3.2. Учешће категорија возила у саобраћајним незгодама 2020 године. у
општини Тител
У 55 регистрованих саобраћајних незгода највећи број возила чинила су путничка
возила (34) и теретна возила (10), док су остале категорије возила биле заступљене у
значајно мањем броју.
Табела 5. Учешће појединих категорија возила у саобраћајним незгодама

Категорија возила
Бицикл
Мотоцикл
Путничко возило
Аутобус
Теретно возило
Прикључно возило
Мопед

СНПОГ СНПОВ СННАС СНМШ
0
3
3
2
0
1
1
0
0
10
10
24
0
0
0
1
0
1
1
9
0
0
0
2
0
2
2
0

СНУК
5
1
34
1
10
2
2
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3%
4%

2%

9%

Бицикл
18%

Мотоцикл
Путничко возило
Аутобус

2%

Теретно возило
Прикључно возило
62%

Мопед

Графикон 3. Расподела категорија возила која су учествовала у саобраћајним незгодама

Процентуално учешће категорија возила у саобраћајним незгодама било је заступљено
у следећем вредностима: путничко возило 62%; теретно возило 18%; бицикл 9%; мопед
4%; прикључно возило, аутобус и мотоцикл укупно 7%

3.3.

Својства повређених лица у саобраћајним незгодама

На графикону 4. приказана је расподела повређених лица у саобраћајним незгодама
према својству учешћа у саобраћајним незгодама. Највећи број повређених лица
учествовао је у саобраћајној незгоди у својству возача (12 лица, 63%). Остала
повређена лица учествовала су у својству путника (7 лица, 37%).
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Путник

37%

63%
0%

Графикон 4. Расподела повређених лица према својствима учешћа у саобраћају

3.4.

Старосна расподела повређених лица у саобраћајним незгодама

Поред наведених анализа постојећег стања, спроведена је и анализа саобраћајних
незгода и њихових последица по старосној структури.
Када се поматра страдање учесника у саобраћају, учесници у саобраћају су подељени
у четири старосне доби и то:
•
•
•
•

Деца – старосне доби од рођења до навршених 14 година живота;
Млади – старосне доби од 15 до 30 година живота;
Одрасли – старосне доби од 31 до 64 године живота;
Стари – старосне доби преко 65 година живота.

Старосне категорије су тако дефинисане због својих специфичности. Од четири
старосне категорије, само одрасли не спадају у ризичне тј. рањиве категорије учесника
у саобраћају због својих психофизичких специфичности. Деца никада не могу да буду
одговорна за своје страдање у саобраћају, с обзиром да нису свесна опасности и ризика
које својим поступцима могу да изазову. Млади су жељни доказивања и често падају
под утицај друштва у коме се налазе и у саобраћају желе да се доказују.
Стара лица су рањиви учесници у саобраћају из разлога што су им кости мање
еластичне (кртије) и склоне преломима, а повреде од којих се млађи људи лакше
опорављају, за њих могу да буду фаталне. Такође, стара лица се често
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отежано и спорије крећу, имају слабије чуло вида и слуха, као и слабију процену
удаљености и брзине возила.
Страдање учесника у саобраћају по старосним категоријама је анализирано за
2020 годину на путевима општине Тител, и приказано у наредној табели.
Старост
ТТП
ЛТП
ПОВ
НАСТ
учесника ПОГ
Деца
0
0
2
2
2
Млади
0
1
4
5
5
Одрасли
0
3
6
9
9
Стари
0
1
2
3
3
Укупно
0
5
14
19
19
Табела 6. Последице саобраћајних незгода по питању старосне структуре учесника у
саобраћајним незгодама у 2020 години.

На графикону 5. приказана је расподела последица саобраћајних незгода по питању
старосне структуре учесника у саобраћајним незгодама.

деца

млади

одрасли

стари
9

9

6
5

5

4
3

3
2

1
0 0 0 0
ПОГ

2

2

3
2

1

0
ТТП

ЛТП

ПОВ

НАСТ

Графикон 5. Старосна расподела повређених лица

Резултати показују следећу расподелу погинулих и повређених лица по старосним
групама највише страдалих је из старосне категорије одраслих учесника у саобраћају.
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Временска расподела саобраћајних незгода

3.5.1. Месечна расподела саобраћајних незгода
Анализом броја незгода (видети табелу 7 и графикон 6) долази се по података се
највећи број саобраћајних незгода догодио у јулу и јануару. Док се са друге стране
месеци фебрур, април и мај су били најбезбеднији кад је у питању безбедност
саобраћаја 2020 године на путевима општине Тител.
У табели 7, приказана је дистрибуција саобраћаних незгода са настрадалим лицима и
саобраћајних незгода са материјалном штетом, по месецима у току 2020. године.
Табела 7. Месечна расподела саобраћајних незгода

Месец
СНПОГ СНПОВ СННАС СНМШ
Јануар
0
3
3
3
Фебруар
0
0
0
1
Март
0
0
0
3
Април
0
0
0
1
Мај
0
1
1
0
Јун
0
2
2
2
Јул
0
2
2
4
Август
0
0
0
5
Септембар
0
1
1
3
Новембар
0
3
3
1
Децембар
0
0
0
5

СНУК
6
1
3
1
1
4
6
5
4
4
5
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6
5

5

4

4
4

3

1

1
1

Графикон 6. Месечна расподела саобраћајних незгода

3.5.2. Дневна расподела саобраћајних незгода
У табели 8, приказана је дистрибуција саобраћаних незгода (са настрадалим лицима и
материјалном штетом) по данима у току недеље.
Дан
СНПОГ СНПОВ СННАС СНМШ
Понедељак
0
4
4
1
Уторак
0
0
0
3
Среда
0
2
2
2
Четвртак
0
1
1
3
Петак
0
1
1
6
Субота
0
2
2
7
Недеља
0
2
2
6

СНУК
5
3
4
4
7
9
8

Табела 8. Дневна расподела саобраћајних незгода и последица

Расподела саобраћајних незгода по данима у току недеље је следећа: понедељак (5
СН); уторак (3 СН); среда (4 СН); четвртак (4 СН); петак (7 СН); субота (9 СН); недеља
(8 СН).
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Графикон 7. Дневна расподела саобраћајних незгода

3.5.3. Часовна расподела саобраћајних незгода
Анализом броја незгода (видети табелу 9 и графикон 8) долази се до податка се највећи
број саобраћајних незгода догодио у периодима 16:00-18:00 h.
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Табела 9. Часовна расподела саобраћајних незгода

Час
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18--19
19-20
20-21
22-23
23-24

СНПОГ СНПОВ СННАС СНМШ
0
0
0
2
0
0
0
1
0
2
2
1
0
0
0
3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
2
0
2
2
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
2
2
2
0
2
2
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
2
0
0
0
2

СНУК
2
1
3
3
1
0
0
2
1
2
1
1
2
3
1
2
4
4
1
1
1
2
2
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4

4

3
3

3

2

2

2

2

2

2
2

1

1

1

1

1

1
1

1

23--24

22--23

20--21

19--20

18--19

17--18

16--17

15--16

14--15

13--14

12--13

11--12

10--11

9--10

0

8--9

6--7

5--6

4--5

3--4

2--3

1--2

0-1

0

7--8

1

Графикон 8. Часовна расподела саобраћајних незгода

3.6.

Просторна расподела саобраћајних незгода

Просторна расподела саобраћајних незгода има за циљ да се свака саобраћајна
незгода што прецизније спусти на карту, односно терен.
Локације саобраћајних незгода се првенствено требају поделити на саобраћајне
незгоде у насељу и ван насеља. У табели 10, може се видети да је у насељу број
саобраћајних незгода био значајно већи него на путевима ван насеља (у насељу 31 СН,
ван насеља 9 СН).
Табела 10. Расподела саобраћајних незгода по месту саобраћајне незгоде

Ван Насеља
Насеље

СНПОГ СНПОВ СННАС СНМШ
0
4
4
5
0
8
8
23

СНУК
9
31

Највише саобраћајних незгода се догодило на државном путу II-A реда број 129 на
путевима оппштине Тител.
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Слика бр 4. Просторна расподела саобраћајних незгода у 2020. години
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4. Степен угрожености у саобраћају
Утврђивање нивоа безбедности саобраћаја на неком одређеном подручју
истраживања није лако мерљиво, па се из тог разлога за одређивање нивоа
безбедности у саобраћају користи њено наличје, односно степен угрожености. Под
степеном угрожености подразумева се ризик који прати одвијање саобраћаја, тј.
опасност којој су изложени људи и имовина. Такође, степен угрожености представља
могућност, вероватноћу или изгледност настанка саобраћајне незгоде или другог вида
угрожавања људи и имовине.
Степен угрожености у саобраћају се утврђује према:
•

Просторном критеријуму (степен угрожености у држави, региону, путу,
насељу...);

•

Персоналном
бицикала...)

критеријуму

(степен

угрожености

пешака,

возача

Израчунавање степена угрожености омогућава нам да утврдимо степен, односно
величину опасности, разлоге њеног настајања као и одређена сазнања која ће
омогућити ефикасније мере друштвене интервенције.
За оцену степена угрожености у саобраћају користе се различити поступци и
анализе:
•

Анализа саобраћајних незгода;

•

Анализа конфликата у саобраћају;

•

Експертско утврђивање...

За утврђивање степена угрожености на основу анализе саобраћајних незгода,
стављају се у однос саобраћајне незгоде и њихове последице са: бројем становника,
бројем регистрованих моторних возила, интензитетом саобраћаја, дужином путне и
уличне мреже...
Поред апсолутних података о броју и последицама саобраћајних незгода, у
наредним табелама представљене су вредности релативних показатеља за општину
Тител за период од 2015-2020. године. Вредности релативних показатеља су добијене
на основу:
•

Броја саобраћајних незгода са настрадалим лицима-ЈР (СНнас) и СР
(СНнас);

•

Броја саобраћајних незгода са погинулим лицима-ЈР (СНпог) и СР (СНпог);
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•

Броја погинулих лица у саобраћајним незгодама-ЈР ПОГ и СР ПОГ;

•

Збира бројева погинулих и тешко повређених лица-ЈР п+тп и СР п+тп;

•

• Пондерисаног
броја настрадалих лица на основу последица
саобраћајних незгода-ЈПБН и СПБН.
Математичке формуле за израчунавање изабраних показатеља дате су у
наставку.
Јавни и саобраћајни ризик на основу броја саобраћајних незгода са
настрадалим лицима:

Јавни и саобраћајни ризик на основу броја саобраћајних незгода са погинулим лицима:

Јавни и саобраћајни ризик на основу броја погинулих лица:

Јавни и саобраћајни ризик на основу броја погинулих и тешко повређених лица:

Јавни и саобраћајни ризик на основу пондерисаног броја настрадалих лица у
саобраћајним незгодама:
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ЛТП × П1 + ТТП × П2 + ПОГ × П3
× 10.000
Бр. становника

СПБН =

ЛТП × П1 + ТТП × П2 + ПОГ × П3
× 1.000
Бр. рег. мот. возила

где су П1, П2 и П3 коефицијенти (пондери) који имају вредности: П1=1, П2=13 и П3=99.
Вредности пондера су објављене од стране Британског министарства за транспорт.
Табела 11. Број и последице саобраћајних незгода општине Тител за 2015-2020. годину
Општина
Тител
2015.
година
2016.
година
2017.
година
2018.
година
2019.
година
2020.
година

СНПО
Г

СНПОВ

СННАС

ПОГ

ТТП

ЛТП

СНУ
К

2

21

23

44

2

5

18

2

23

25

48

2

7

22

2

18

20

42

2

8

25

2

23

25

47

2

6

32

0

22

22

54

0

6

20

0

12

12

40

0

5

14

Табела 12. Вредности јавних и саобраћајних ризика страдања општине Тител за 2015-2020.

годину
Општина ЈПБН СПБН
Тител
2015.год. 178,5
82,4
2016.год. 197,6
91,2
2017.год. 207,8
95,9
2018.год. 195,7
90,3
2019.год.
62,3
28,7
2020.год.
50,2
23,2

ЈР
СР
ПОГ ПОГ
12,7
5,9
12,7
5,9
12,7
5,9
12,7
5,9
0,0
0,0
0,0
0,0

ЈР
П+T
44,5
57,2
63,5
50,8
38,1
31,8

СР
ЈР
СР
ЈР
СР
П+T (СНпог) (СНпог) (СНнас) (СНнас)
20,5
12,7
5,9
146,1
67,4
26,4
12,7
5,9
158,9
73,3
29,3
12,7
5,9
127,1
58,6
23,5
12,7
5,9
158,9
73,3
17,6
0,0
0,0
139,8
64,5
14,7
0,0
0,0
76,2
35,2
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Вредности јавног ризика су подељене на следећи начин:
• Врло низак до 98;
• Низак од 98 до 157;
• Средњи од 157 до 215;
• Висок од 215 до 274 и
• Врло висок више од 274
Вредности саобраћајног ризика су подељене на следећи начин:
• Врло низак до 29;
• Низак од 29 до 51;
• Средњи од 51 до 73;
• Висок од 73 до 95 и
• Врло висок више од 95
Ако упоредимо вредности пондерисаног јавног ризика страдања из табеле 12 можемо
закључити да су вредности највеће за 2017. годину јавног ризика, 2015 године су
приближне вредности ризика за општину Тител и Србије. Оно што је најбоље је то што
је ризик знатно мањи за 2019. и 2020. годину значајно мањи од републичког просека,
што је све приказано на слици испод.

График бр.9. Вредност јавног ризика по годинама
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Ако упоредимо вредности пондерисаног саобраћајног ризика страдања из табеле 12
можемо закључити да су вредности највеће за 2017. годину јавног ризика у општини
Тител. Оно што је најбоље је то што је ризик у општини Тител знатно мањи за 2019. и
2020. годину значајно мањи од републичког просека, што је све приказано на слици
испод.

График бр.1. Вредност саобраћајног ризика по годинама
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5. Трошкови саобраћајних незгода
Трошкови саобраћајних незгода представљају укупну висину штета изазваних
саобраћајним незгодама. У трошкове саобраћајних незгода спадају:
•

бол и патња жртава саобраћајних незгода,

•

губитак квалитета живота жртава саобраћајних незгода,

•

некомпензована бол и недостатак жртве родбини,

•

изгубљена продуктивност,

•

трошкови оштећења возила и објеката,

•

трошкови здравствених услуга,

•

социјална давања,

•

трошкови поступања након саобраћајне незгоде (хитне службе),

•

трошкови сахране,

•

изгубљена добит,

•

трошкови осигурања,

•

трошкови радног места,

•

правни трошкови,

•

трошкови правосудних органа,

•

трошкови спровођења санкција,

•

трошкови услед временских губитака и др.

Трошкови саобраћајних незгода на годишњем нивоу износе од 1% до 3% БДП-а и
достижу $500.000.000.000. Истраживања су показала да Република Србија годишње
губи око 1,71% БДП-а због последица саобраћајних незгода.
Висина штете настале у саобраћајним незгодама не може се прецизно измерити,
проценити и израчунати, па се примењују различити поступци за процену висине штете
настале у саобраћајним незгодама. На основу модела рачунања висине штете који је
примењен у Републици Србији и Републици Српској, процењено је да трошкови једне
саобраћајне незгоде са погинулима износе 317.317€, саобраћајне незгоде са тешко
повређеним 34.094€, а саобраћајне незгоде са лако повређеним 3.181€.
Применом наведеног модела, а узимајући у обзир број и последице саобраћајних
незгода у 2020. години, израчунати су трошкови саобраћајних незгода за општину Тител
(видети табелу 11).
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Табела 12. Процењени трошкови саобраћајних незгода

Година

Трошкови незгода
са погинулим

Трошкови незгода
са тешко
повређеним

Трошкови
незгода са лако
повређеним

Укупно за годину

2020

- €

170,470.00 €

44,534.00 €

215,004.00 €

Укупно:

-€

170,470.00 €

44,534.00 €

215,004.00 €

Трошкови лако повређених лица износе 44.534 €, трошкови тешко повређених лица
износе 170.470 €, док трошкови погинулих лица износе €, што у укупном збиру трошкова
износи 215.004 €.
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6. Праћење достизања дефинисаних циљева у складу са
националном стратегијом безбедности саобраћаја на
путевима
Имајући у виду да је донета Стратегија безбедности саобраћаја за општину Тител,
праћење достизања дефинисаних циљева биће посматрано у односу на циљеве
дефинисане Стратегијом.
Анализом стања безбедности саобраћаја у општини Тител може се закључити следеће:
1. У 2020. није било погинулих учесника у саобраћају
2. У 2020. години је петоро учесника у саобраћајним незгодама задобило тешке
телесне повреде, а циљ Стратегије је био да број тешко повређених у
саобраћајним незгодама на путевима у општини Тител годишње буде
максимално четворо. Да нема тешко повређене деце у саобраћајним
незгодама у општини Тител;
3. У 2020. години је четрнест учесника у саобраћајним незгодама задобило лаке
телесне повреде, а циљ Стратегије је био да се преполови број лако
повређених у саобраћајним незгодама на путевима у општине Тител не буде
више од 15.
4. У 2020. години поцењени годишњи трошкови саобраћајних незгода на основу
модела рачунања висине штете дефинисаног у Стратегији безбедности
саобраћаја, за 2020. години износили мањи од 500.000 €, док су на основу
истог модела трошкови саобраћајних незгода у 2020. години износе од
215,004 €.
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7. Закључак
На основу анализе саобраћајних незгода и последица у општини Тител за 2020. годину,
могу се издвојити следећи показатељи стања безбедности саобраћаја:
➢ У 2020. години догодило се укупно 40 саобраћајних незгода. 12 саобраћајних
незгода је са настрадалим лицима, а 28 саобраћајних незгода са
материјалном штетом.
➢ Укупно је настрадало 19 лица. Од тог броја 14 лица задобило је лаке телесне
повреде, 5 лица задобило тешке телесне повреде
➢ Укупан број саобраћајних незгода у 2020. години, у односу на 2019. годину,
умањен је за 34%. Број саобраћајних незгода са повређеним лицима умањио
се за 46%, док је број саобраћајних незгода са материјалном штетом умањен
за 14%. Број настрадалих лица умањен је за 46%.
➢ Најзаступљеније категорије у саобраћајним незгодама била су путничка
возила (62%) и теретна возила (18%).
➢ Повређена лица у саобраћајним незгодама учествовала су у својству возача
(63%), путника (37%)
➢ Највећи број саобраћајних незгода догодио у јулу (6 СН) и јануару (6) Док се
са друге стране најмање саобраћајних незгода десило у фебруару (1СН),
априлу (1СН) и мају (1СН).
➢ Субота (9 СН) је дан у којим се догодио највећи број саобраћајних незгода.
Најзаступљенији периоди у току дана били су периоди: 16:00- 18:00 h.
➢ По просторној расподели у насељу се догодило 31 саобраћајних незгода, а ван
насеља 9 саобраћајних незгода. Највећи број саобраћајних незгода догодио
се на Државном путу IIA реда број 129.
➢ Јавни поднерисани ризик износи 148,7 и одговара вредности ниске класе
ризика становништва.
➢ Саобраћајни поднерисани ризик износи 45,9 и одговара вредности ниске
класе ризика страдања становништва.
➢ Према приказаном моделу израчунати су трошкови саобраћајних незгода са
настрадалим лицима. Трошкови лако повређених лица износе 44.534€,
трошкови тешко повређених лица износе 170.470 €, док трошкови погинулих
лица није било, што у укупном збиру трошкова износи 215.004€.
➢ Праћење достизања дефинисаних циљева посматрано је у односу на
Стратегију безбедности саобраћаја на путевима општине Tител.
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7
На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“ број 42/1991,
71/1994, 79/2005 - др.закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др.
закон), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др.закон, 47/2018 i 111/2021 – др.закон) и члана 40. став
1. тачка 14. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 3/2019), Скупштина
општине Тител на 15. седници одржаној дана 10.02.2022. године донела је

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ
„ТИТЕЛСКИ БРЕГ“ ТИТЕЛ

I
Бранка Несторовић, дипл. археолог, из Мошорина, разрешава се вршиоца дужности
директора Установе за заштиту природе „Тителски брег“ Тител, на лични захтев.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине
Тител“.

Образложење
Правни основ за доношење решења садржан је у одредбама члана 32. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 –
др.закон, 47/2018 i 111/2021 – др.закон), и члану 40. став 1. тачка 14. Статута општине Тител
(„Службени лист општине тител", број 3/2019), којима је утврђено да скупштина, у складу са
законом, између осталог, именује и разрешава управни одбор, надзони одбор и директора
установе, организације и службе чији је оснивач. Чланом 18. Закона о јавним службама
(„Службени гласник РС“ број 42/1991, 71/1994, 79/2005 - др.закон, 81/2005 - испр. др. закона,
83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон) утврђено је да директора установе именује и
разрешава оснивач.
Дана 07.02.2022. године, Скупштини општине Тител, достављена је Одлука Управног
одбора Установе за заштиту природе „Тителски брег“ Тител, којом се усваја оставка вршиоца
дужности иректора Установе за заштиту природе „Тителски брег“ Тител Бранке Несторовић,
поднета на лични захтев.
Ценећи достављени предлог, Скупштина општине Тител је исти прихватила, па је донела
решење као у диспозитиву.
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На основу горе наведеног, Скупштина општине Тител, у складу са својим законским
овлашћењима одлучила је као у диспозитиву Решења.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-1/2022-I
Дана:10.02. 2022. године
Тител

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драгиша Тривуновић, с.р.

страна 56.
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На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“ број 42/1991,
71/1994, 79/2005 - др.закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др.
закон) члана 32.став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др.закон, 47/2018 i 111/2021 – др.закон) и члана 40. став
1. тачка 14. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 3/2019), Скупштина
општине Тител на 15. седници одржаној дана 10.02.2022. године донела је

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ „ТИТЕЛСКИ БРЕГ“
ТИТЕЛ

I
Зоран Павловић, мастер инжењер заштите животне средине, из Мошорина, именује се за
вршиоца дужности директора Установе за заштиту природе „Тителски брег“ Тител, на период
од 6 месеци.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине
Тител“.
Образложење
Дана 07.02.2022. године, Скупштини општине Тител, достављена је Одлука Управног
одбора Установе за заштиту природе „Тителски брег“ Тител да се Зоран Павловић, мастер
инжењер заштите животне средине именује на место вршиоца дужности директора Установе за
заштиту природе „Тителски брег“ Тител, на период не дужи од 6 месеци.
Скупштина општине Тител, као оснивач Установе за заштиту природе и културних
добара „Тителски брег“ Тител, а у складу са чланом 18. Закона о јавним службама, доноси
решење као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-2/2022-I
Дана: 10.02. 2022. године

Тител

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
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,
6/2020 и 129/2021) и члана 40. став 1. тачка 14. Статута општине Тител („Службени лист општине
Тител“ број 3/2019), Скупштина општине Тител, на 15. седници одржаној дана 10.02.2022.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОШ „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“ ТИТЕЛ
I
РАЗРЕШАВА СE члан Школског одбора ОШ „Светозар Милетић“ Тител, из реда
запослених, због престанка основа по којем је именован:
1.

Јасна Радановић из Новог Сада

II
ИМЕНУЈУ СЕ члан Школског одбора ОШ „Светозар Милетић“, Тител из реда
запослених:
2. Оливера Хорват из Титела
III
Мандат изабраног члана Школског одбора траје док траје мандат чланова именованих
Решењем Скупштине општине Тител број 02-40/2018-I од 16.07.2018. 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- 36/2022-I
Дана: 10.02.2022.године
Тител

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгиша Тривуновић, с.р.

страна 58.

број: 1

Службени лист општине Тител

10. фебруар 2022. год.

10
ИСПРАВКА

У „Службеном листу општине Тител“ број 16/2021 од 17.12.2021. године, у тексту Одлуке
о локалном комуналним таксама у делу Таксена тарифа локалне комуналне таксе у члану 8. речи:
„из члана. 11 ове одлуке“ се замењују речима: „ из члана 5. ове одлуке“.
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