СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
ГОДИНА LVI

ТИТЕЛ, 27. ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

БРОЈ 17.

1
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон, 47/2018, Одлуке УС РС 81/2020 и 111/2021 - други закон), члана 9. Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник РС“ број 88/2011, 46/2014 - Одлукa УС РС, 104/2016 и 95/2018) и члана 40. став 1. тачка
19. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 3/2019), Скупштина Општине
Тител на 14.седници одржаној 27.12.2021. године, доноси
ОДЛУКУ
о поверавању вршења комуналних делатности

Члан 1.
Овом Одлуком, Скупштина општине Тител поверава ЈКП „Комуналац“ Тител, ДОО
„Извор“ Шајкаш и Црквеној Општини Мошорин вршење комуналних делатности на територији
насељених места општине Тител, у трајању до 5 година.
Члан 2.
Под појмом комуналних делатности које се поверавају ЈКП „Комуналац“ Тител у смислу
члана 1. ове Одлуке подразумевају се комуналне услуге и то:
– Снабдевање водом за пиће (Тител, Мошорин, Лок и Гардиновци)
– Чишћење отворене атмосферске каналске мреже и припадајућих пропуста (Тител,
Мошорин, Вилово, Лок и Гардиновци)
– Управљање комуналним отпадом (Тител, Мошорин, Вилово, Лок и Гардиновци)
– Управљање гробљима и сахрањивање (Тител, Вилово, Лок и Гардиновци)
– Управљање пијацама (Тител и Гардиновци)
– Одржавање улица и путева (Тител, Вилово, Лок, Гардиновци и Мошорин)
– Одржавање чистоће на површинама јавне намене (Тител)
– Одржавање јавних зелених површина (Тител)
– Делатност зоохигијене (Тител, Вилово, Лок, Гардиновци, Шајкаш и Мошорин)
– Одржавање путева и улица у зимском периоду (Тител, Вилово, Лок, Гардиновци и
Мошорин)
– Уклањање објеката по решењу грађевинске инспекције (Тител, Вилово, Лок и
Гардиновци)
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Члан 3.
Под појмом комуналних делатности које се поверавају ДОО „Извор“ Шајкаш у смислу
члана 1. ове Одлуке подразумевају се комуналне услуге и то:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Снабдевање водом за пиће (Шајкаш и Вилово)
Чишћење отворене атмосферске каналске мреже и припадајућих пропуста (Шајкаш)
Управљање комуналним отпадом (Шајкаш)
Управљање гробљима и сахрањивање (Шајкаш)
Управљање пијацама (Шајкаш и Мошорин)
Одржавање улица и путева (Шајкаш)
Одржавање чистоће на површинама јавне намене (Шајкаш)
Одржавање јавних зелених површина (Шајкаш и Мошорин)
Одржавање улица у зимском периоду (Шајкаш)
Уклањање објеката по решењу грађевинске инспекције (Шајкаш и Мошорин)
Члан 4.

Под појмом комуналних делатности које се поверавају Црквеној Општини Тител у
смислу члана 1. ове Одлуке подразумевају се комуналне услуге и то:
– Управљање гробљима и сахрањивање (Мошорин)
Члан 5.
Међусобна права и обавезе у спровођењу ове Одлуке утврдиће се посебним Уговором
између Општине Тител и ЈКП „Комуналац“ Тител и ДОО „Извор“ из Шајкаша и Црквене
Општине Мошорин у складу са Законом о комуналним делатностима и Одлуком о комуналним
делатностима општине Тител.
Члан 6.
Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о поверавању вршења делатности број 01124/2020-I (Службени лист општине Тител број 14/2020).
Члан 7.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине
Тител.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
Број: 011-29/2021-I
Дана: 27.12.2021. године
Тител

Председник СО Тител
Драгиша Тривуновић, с.р.
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2
На основу члана 2., члана 61. став 7.и члана 64. Закона о становању и одржавању зграда
(„Службени гласик Републике Србије“, бр. 104/16 и 9/2020), Правилника о критеријумима за
утврђивање минималног износа који одређује јединица локалне самоуправе за плаћање
трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 101/17), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон, 47/2018, Одлуке УС РС 81/2020 и 111/2021 - други закон) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Тител („Службени
лист општине Тител“, број 3/2019) Скупштина општине Тител на 14. седници одржаној дана
27.12.2021. донела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ МИНИМАЛНЕ НАКНАДЕ ЗА ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО
ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И НАКНАДЕ ЗА РАД ПРИНУДНОГ УПРАВНИКА У
СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се минимални иноси које су власници посебних делова стамбених и
стамбено-пословних зграда дужни издвајати на име текућег, као и инвестиционог одржавања
зграда које се налазе на територији општине Тител, као и утврђивање накнаде коју плаћају
власници посебних делова зграда у случају постављања професионалног управника од стране
локалне самоуправе као вид принудне мере.
Под одржавањем зграде, у смислу става 1. овог члана, подразумева се обавеза власника и
корисника самосталних делова зграде да одржавају своје делове зграда на начин којим се
обезбеђује функционалност тог дела зграде према прописима који ближе одређују њихову
функционалност и на начин којим се елиминише опасност од наступања штете или
немогућности коришћења других делова зграде.
Под принудном управом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се постављање
професионалног управника у стамбеним зградама од стране локалне самоуправе као вид
принудне мере у случају да зграда у законском року није изабрала своје органе управљања, и у
случају истека или престанка мандата управника, уколико у прописаном року не буде изабран
нови управник.
Власници посебних делова зграда на територији Општине Тител износе из става 1. овог члана
обавезни су да издвајају у циљу остваривања јавног интереса у области одрживог развоја
становања.
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II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Инвестиционо одржавање у стамбеним зградама
Члан 2.
Инвестиционо одржавање зграде су активности које се предузимају у циљу побољшања услова
коришћења зграде, а којима се побољшавају карактеристике постојећих елемената зграде у
односу на изведено стање, њиховом заменом елементима бољих карактеристика, односно дужег
века трајања.
Минимална висина износа трошкова за инвестиционо одржавање представа месечни износ
утврђен у апсолутном износу за сваки посебни део зграде.
Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова
инвестиционог одржавања заједничких делова зграде су:
1) просечна нето зарада у општини Тител за претходну годину која према подацима
Републичког завода за статистику износи 52,339,00 динара
2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа
издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који износи 1,3.
3) коефицијент старости зграде, где је за зграде старости до 10 године утврђен
коефицијент 0,4; за зграде од 10 до 20 година утврђен коефицијент 0,6; за зграде од 20
до 30 година утврђен коефицијент 0,8; за зграде старости преко 30 година утврђен је
коефицијент 1.
4) коефицијент за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова
инвестиционог одржавања заједничких делова зграде са лифтом и без лифта, где је за
зграде без лифта утврђен коефицијент 1, а за зграде са лифтом је утврђен коефицијент
1,3.
На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи месечног издвајања
на име трошкова инвестиционог одржавања по квадратном метру стана или пословног простора:
Старост зграде
До 10 година старости
Од 10 до 20 година старости
Од 20 до 30 година старости
Преко 30 година старости

Зграде са лифтом
3,54 динара
5,31 динара
7,08 динара
8,85динара

Зграде без лифта
2,72 динара
4,08 динара
5,44 динара
6,80динара

Члан 3.
Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова
инвестиционог одржавања заједничких делова зграде које се плаћа за гаражу, гаражни бокс и
гаражно место као посебни део су:
1) просечна нето зарада у општини Тител за претходну годину која према подацима
Републичког завода за статистику износи 52,339,00 динара.
2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа
издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који износи 1,3.
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3) коефицијент старости зграде, где је за зграде старости до 10 године утврђен
коефицијент 0,4; за зграде од 10 до 20 година утврђен коефицијент 0,6;за зграде
старости од 20 до 30 године утврђен је коефицијент 0,8; за зграде старости преко 30
година утврђен је коефицијент 1.
4) коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног места, где је за гаражу утврђен
коефицијент 0,6; а за гаражни бокс и гаражно место у заједникој гаражи је утврђен
коефицијент 0,4.
На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи месечног издвајања
на име трошкова инвестиционог одржавања по квадратном метру гараже, гаражног бокса и
гаражног места у заједничкој гаражи:
Старост зграде

Гаража

До 10 година старости
Од 10 до 20 година старости
Од 20 до 30 година старости
Преко 30 година старости

1,63 динара
2,45динара
3,27 динара
4,08 динара

Гаражни бокс или место у
заједничкој гаражи
1,09 динара
1,63 динара
2,18 динара
2,72 динара

Текуће одржавње у стамбеним зградама
Члан 4.
Текуће одржавање зграде су активности које се спроводе у циљу спречавања оштећења која
настају употребом зграде или ради отклањања тих оштећења, а које се састоје од прегледа,
поправки и предузимања превентивних и заштитних мера, односно предузимања свих
активности којима се обезбеђује одржавње зграде на задовољавајућем нивоу употребљивости.
Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова текућег
одржавања заједничких делова зграде су:
1) просечна нето зарада у општини Тител за претходну годину која према подацима
републичког завода за статистику износи 52.339,00 динара;
2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа
издвајања на име трошкова текућег одржавања зграде, који износи 6;
3) коефицијент за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова
текућег одржавања заједничких делова зграде са лифтом и без лифта, где је за зграде
без лифта утврђен коефицијент 1, а за зграде са лифтом је утврђен коефицијент 1,3.
Трошкови за одржавање земљишта за редовну употребу укључени су у износу трошкова текућег
одржавања зграде.
На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи месечног издвајања
на име трошкова текућег одржавања у апсолутном смислу за сваки посебни део зграде:
Зграде без лифта
314,03 динара

Зграде са лифтом
408,24 динара
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Члан 5.
Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова текућег
одржавања заједничких делова зграде које се плаћа за гаражу, гаражни бокс и гаражно место као
посебни део су:
1) просечна нето зарада у општини Тител за претходну годину која према подацима
републичког завода за статистику износи 52.339,00 динара;
2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа
издвајања на име трошкова текућег одржавања зграде, који износи 6;
3) коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног места, где је за гаражу утврђен
коефицијент 0,6; а за гаражни бокс и гаражно место у заједничкој гаражи је утврђен
коефицијент 0,4.
На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи месечног издвајања
на име трошкова текућег одржавања у апсолутном износу за гаражу, гаражни бокс или гаражно
место у заједничкој гаражи:
Гаража

Гаражни бокс или место у заједничкој
гаражи
125,61 динара

188,42 динара

Накнада за рад принудног управника
Члан 6.
Критеријуми за утврђивање износа наканаде коју власници посебних делова плаћају у
случају принудног постављеног професионалног управника се утврђује применом следећих
критеријума:
1) просечна нето зарада у општини Тител за претходну годину која према подацима
републичког завода за статистику износи 33.844,00 динара;
2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа
издвајања на име трошкова рада принудног управника, који износи 8;
3) коефицијент посебног дела зграде који зависи од укупног броја посебних делова
зграде, за зграде које имају до 8 посебних делова, утврђен је коефицијент 0,5; за зграде
које имају од 8 до 30 посебних делова, утврђен је коефицијент 0,6; за зграде које имају
преко 30 посебних делова, утврђен је коефицијен 0,7.
На основу претходно наведених критеријума утврђенаје висина износа накнаде за
управљање у случају принудно постављеног професионалног управника у апсолутном износу на
месечном нивоу за сваки посебан део зграде:
Број посебних делова зграде
До 8 посебних делова
Од 8 до 30 посебних делова
Преко 30 посебних делова

Износ накнаде за зад принудног
управника
209,35 динара
251,28 динара
293,09 динара
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Члан 7.
Критеријуми за утврђивање износа накнаде коју власници гаража, гаражних боксова и
гаражних места плаћају у случају принудно постављеног професионалног управника се утврђује
применом следећих критеријума:
1) просечна нето зарада у општини Тител за претходну годину која према подацима
републичког завода за статистику износи 52.339,00,00 динара;
2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа
издвајања на име трошкова рада принудног управника, који износи 8;
3) коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног места, где је за гаражу и гаражни бокс
утврђен коефицијент 0,1; а за гаражно место у заједничкој гаражи утврђен
коефицијент је 0,2.
На основу претходно наведених критеријума утврђена је висина износа накнаде за
управљање у случају принудно постављеног професионалног управника у апсолутном износу на
месечном нивоу за гаражу, гаражни бокс или гаражно место као посебан део зграде:
Гаража и гаражни бокс
41,87 динара

Гаражно место у заједничкој гаражи
83,74 динара

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Доношењем ове Одлуке сатавља се ван снаге Одлука о утврђивању минималне накнаде за текуће
и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и
стамбено-пословним зградама на територији Општине Тител број 011-9/2018-I од 08.06.2021.
године („Службени лист оштине Тител“ број 3/2018).
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Тител“.
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На основу члана 118. став 1. тачка 1. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 1/2005,
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење),
члана 44. Посебног колективни уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе („Сл.
гласник РС“, бр. 38/2019 и 55/2020) и члана 60. став 1. тачка 22. Статута општине Тител
(„Службени лист општине Тител“, бр. 3/2019), Општинско веће општине Тител, на 45. седници
одржаној дана 21.12.2021. године, донело је:
ПРАВИЛНИК О НАКНАДИ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА
ЗА ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК СА РАДА

Члан 1.
Правилником о накнади трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених (у
даљем тексту: Правилник) у општинској управи општине Тител и органима општине Тител (у
даљем тексту: Послодавац) уређује се начин остваривања права запослених на накнаду трошкова
превоза за долазак и одлазак са рада, као и услови, висина и начин исплате ове накнаде.
Члан 2.
Запосленима у смислу овог Правилника сматрају се функционери на сталном раду,
службеници и намештеници који се налазе у радном односу на одређено и неодређено време код
Послодавца.
Члан 3.
Запослени остварују право на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада у висини
цене месечне претплатне карте у јавном саобраћају за градски, приградски и међумесни
саобраћај.
За релације на којима јавни превозник не омогућава куповину месечне претплатне карте,
односно не постоји јавни превоз, запослени има право на накнаду трошкова превоза у новцу у
висини цене месечне претплатне карте у јавном саобраћају за сличну релацију, а на основу
потврде превозника.
На захтев запосленог, послодавац може донети одлуку да исплату врши у новцу у висини
цене месечне претплатне карте
За релације на којима не постоји јавни превоз за долазак и одлазак са рада, запослени чије
је место пребивалишта-место становања удаљено од места рада, односно до аутобуске станице
преко 800 метара имају право на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада у висини месечне
претплатне карте у јавном саобраћају за сличну релацију.
Члан 4.
Право на накнаду превозазапослени остварује само за време проведено на раду, на основу
броја дана доласка и одласка са рада.
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Право на накнаду трошкова запослени не остварује уколико се налази на годишњем
одмору, боловању, у случају мировања радног односа, плаћеном или неплаћеном одсуству, као
и у свим другим случајевима одсуства са рада.
Право на накнаду трошкова превоза запослени не остварује уколико постоји организован
превоз од стране Послодавца, који омогућује благовремен долазак и одлазак са рада.
Члан 5.
Запослени који има пребивалиште-место становања, односно место рада на територији
где постоји јавни превоз и то: градски, приградски и међумесни превоз и где тај превоз покрива
релацију пребавилиште-место становања – место рада, по изјави, накнада за превоз се исплаћује:
1. У новчаном износу у висини цене одговарајуће претплатне месечне карте или
2. Прибавља се одговарајућапретплатна месечна карта за одговарајућу релацију, издата од стране
превозника.
Уколико за одређену релацију не постоји јавни превоз, запослени чије је место
пребивалишта-место становања удаљено од места рада, односно до аутобуске станице преко 800
метара имају право на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада у висини месечне
претплатне карте у јавном саобраћају за сличну релацију на основу потврде превозника.
Члан 6.
Запослени којем се накнада за превоз исплаћује у новцу, обавезан је да достави
документацију којом се доказују трошкови превоза запосленог настали при доласку и одласку
са рада и то:
1. Месечна претплатна карта у случају коришћења јавног превоза,
2. Фискални рачуни за гориво, уз спецификацију трошкова купљеног горива (Образац 2) које је
запослени купио на име трошкова за долазак и одлазак са рада.
Уз напред поменуту документацију, потребно је да запослени приложе и потписану
Изјаву (Образац 1), која је саставни део овог Правилника.
Запослени је дужан да документацију достави Одељењу за буџет и финансије најкасније
првог дана у месецу за претходни месец.
Достављањем документованих доказа запослени доказује да је исплаћена накнада
стварно и искоришћена за превоз.
Члан 7.
Трошкови превоза за претходни месец биће исплаћени сразмерно броју дана присутности
на радном месту, што се утврђује на основу евиденције долазака и одлазакаса посла, а
максимално до висине цене месечне претплатне карте.
Члан 8.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а примењује се од 01.12.2021. године.
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Члан 9.
Правилник ће бити објављен у Службеном листу општине Тител.
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ОПШТИНА ТИТЕЛ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број130-8/2021-III
Дана: 21.12.2021. године

Председник Општинског већа
мр Драган Божић, с.р.
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Образац 1
ИЗЈАВА
ЗАПОСЛЕНОГ О НАКНАДИ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ЗА ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК СА
РАДА
Запослени ____________________________________________________, на радном месту:
(име и презиме)
_______________________________________ са пребивалиштем у ____________________
(радно место)
(место)
_____________________________, место рада ___________________________
(адреса)
(место рада)
1. Накнада трошкова превоза за долазак и одлазак са рада за:
а) градски саобраћај, релација: _________________________
б) приградски саобраћај, релација: _______________________
б) међумесни саобраћај, релација: ______________________
2. Изјављујем да ми се накнада трошкова за долазак и одлазак са рада врши на следећи начин:
а) набавком месечне претплатне карте
б) исплатом у новчаној противредности у висини месечне претплатне карте
Давање неистинитих података представља повреде дужности из радног односа и
подлеже дисциплинској и материјалној одговорности запослених.

У Тителу,
Дана: _______________

Запослени
_______________
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Образац 2

СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПРАВДАЊА ПУТНИХ ТРОШКОВА ЗА ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК СА РАДА
Ја,
_________________________
из
_________________,
адреса
_____________________ бр._____, прилажем рачуне који документују
трошкове превоза за одлазак и долазак са рада за _____________/________
(месец/година) и то:

Назив издаваоца рачуна

Број
рачуна

Датум
рачуна

Износ

Укупно:
У Тителу,
________________
године

__________________
Потпис запосленог
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На основу члана 118. став 1. тачка 1. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005,
61/2005,54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично
тумачење) и члана3. Правилника о накнади трошкова за долазак и одлазак са рада запослених
уОпштини Тител, Општинско веће општине Тител, на седници 45.одржаној дана 21.12.2021.
године, донело је:
ОДЛУКУ
О НАКНАДИ ТРОШКОВА ЗА ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК СА РАДА ЗАПОСЛЕНИХ У
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ И ОРГАНИМА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
Члан 1.
На захтев запослених у Oпштинској управи Тител и органима општине Тител, одобрава
се исплата накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада функционерима на сталном раду,
службеницима и намештеницима који се налазе у радном односу на одређено и неодређено
време, чије је место пребивалишта-место становања удаљено од места рада, односно од
аутобуске станице преко 800 метара за који не постоји градски јавни превоз у висини од 2,500
динара месечно.
Члан 2.
Запослени је дужан да потпише изјаву о накнади трошкова превоза за долазак и одлазак
са рада иначину накнаде трошкова.
Потписане изјаве запослених из става 1. овог члана достављају се Одељењу за финансије.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењује се од 01.12.2021. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
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Број:130-8/2021-III
Дана: 21.12.2021. године

Председник Општинског већа
мр Драган Божић, с.р.
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