СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
ГОДИНА LVII

ТИТЕЛ, 5. МАЈ 2022. ГОДИНЕ

БРОЈ 2

1
На основу члана 32. став 1. тачка 6. и члана 93. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,
бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 13. Закона о регистру
просторних јединца и адресном регистру ( „Сл. гласник РС“, бр. 09/2020), и члана11. Статута
Општине Тител („Сл. лист Општине Тител“, бр.10/2019), Скупштина општине Тител на својој
16. седници одржаној дана 05.05.2022. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И
ЗАСЕОКА
Члан 1.
У Одлуци о одређивању назива улица и засеока (Сл. лист општине Тител 3/2019) мења се
члан 4, тако да гласи:
„Члан 4.
У насељеном месту Вилово:
Улица 1: назив улице на српском језику : „Језерачка“
назив улице на мађарском језику: „Tó utca “
Улица је наставак постојеће улице Жарка Зрењанина (кп 778/2), која почиње између
кп 780 и кп 1815, пролази кроз кп 771, кп 757, кп 772 прелази у суседно насељено
место Гардиновци, враћа се у несељено место Вилово, пролази кроз кп 1831 и
завршава се између кп 1034 (КО Гардиновци) и кп 1626 у КО Вилово.
Улица 2: назив улице на српском језику : „Јован Стефановић Виловски “
назив улице на мађарском језику: „Jovan Stefanović Vilovski utca
Улица почиње од кп 280, између кп 27 и кп 53, која целом дужином пролази кроз кп 49, а
завршава се код кп 1884 и кп 1886, а између кп 48 и кп 991 у КО Вилово.
Улица 3: назив улице на српском језику : „Михајла Пупина“
назив улице на мађарском језику: „Mihajlo Pupin utca“
Улица Михајла Пупина иде од катастарске парцеле број 715 између катастарске парцеле
757 и 771 иде целом дужином дуж катастарске парцеле број 717 где се и завршава између
катастарске парцеле број 716 и 709, КО Вилово.
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Члан 2.
Мења се члан 6 тако да гласи:
„Члан 6.
У насељеном месту Мошорин:
Улица 1: назив улице на српском језику : „Светозара Милетића“
назив улице на мађарском језику: „Szvetozar Miletić utca“
Улица је наставак постојеће улице Светозара Милетића која почиње између кп 4173 и кп
2969, а пролази кроз кп 4175, кп 4171 и кп 3985/3 и завршава се у кп 3985/2 у КО
Мошорин.
Улица 2: назив улице на српском језику : „Радослава Марковића “
назив улице на мађарском језику: „Radoslav Marković utca “
Улица почиње између кп 3328 и кп 3141, целом дужином пролази кроз кп 4174 и завршава
се између кп 3610 и кп 3627 на граници са суседном местом Вилово а све у КО Мошорин.
Улица 3: назив улице на српском језику : „Капетана Милована Ђукарића“
назив улице на мађарском језику: „Milovan Đukarić százados utca“
Улица почиње од постојеће улице Обилићеве (кп 2006/1), између кп 490 и кп 376, а целом
својом дужином пролази кроз кп 486, и завршава се код постојеће улице Јовановићеве (кп
2004), између кп 487/1 и кп 484 у КО Мошорин.
Улица 4: назив улице на српском језику : „Обилићева“
назив улице на мађарском језику: „Obilić utca“
Улица почиње од постојеће улице Косовске (кп 2007), између кп 1024 и кп 333, а целом
својом дужином пролази кроз кп 1023, и завршава се код кп 1022/1, између кп 1047/2 и
кп 1022/2 у КО Мошорину.
Улица 5: назив улице на српском језику : „Ђорђа Стратимировића“
назив улице на мађарском језику: „Đorđe Stratimirović utca“
Улица почиње од постојеће улице Чарнојевиће (кп 2000/1), између кп 624 и кп
593,
целом својом дужином пролази кроз кп 609, и завршава код кп 642, између кп 610/1 и кп
608 у КО Мошорин.
Улица 6: назив улице на српском језику : „Косовска“
назив улице на мађарском језику: „Kosovo utca“
Улица је наставакпостојеће улице Косовске (кп 2007), сече кп 4172, пролази кроз кп 4291,
сече 4154, пролази целом дужином кп 4288 и завршава се код кп 4256, између кп 2615 и
кп 2617 у КО Мошорин.
Засеок 1: назив на српском језику: „Тешићи“
назив на мађарском језику:„Tešić házcsoport“
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Засеок се простире унутар површине оивичен кп 4167, кп 3572/3, кп 3709 (КО Шајкаш) и
кп 3586, а све у КО Мошорин.
Засеок 2: назив на српском језику: „Врбица“
назив на мађарском језику:„Vrbicaházcsoport “
Засеок се простире унутар површине кп 2093, кп 2095, кп 2097, кп 2098, кп 2099, кп 2100,
кп 2102, кп 2105 и кп 2104 у КО Мошорин.
Члан 8.
На основу ове одлуке надлежна служба Републичког геодетског завода Републике Србије
ће ажурирати Адресни регистар.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине
Тител“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 011-6/2022-I
Дана: 05.05.2022. године
Тител

Председник СО
Драгиша Тривуновић,с.р.
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” број
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), члана 76. став
1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС” број, 15/2016 и 88/2019), члана 530.
став 1., а у вези са чланом 395. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број
36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), као и члана
40. Статута општине Тител (Службени лист општине Тител број 3/2019) Скупштина општине
Тител, на 16. седници, дана 05.05.2022. године, доноси

ОДЛУКУ
о
разрешењу и именовању ликвидационог управника Јавног предузећа
„Простор“ Тител у ликвидацији
Члан 1.
Разрешава се дужности ликвидационог управника Јавног предузећа „Простор“ Тител – у
ликвидацији Игор Ћурувија из Титела, улица Стефана Продана Штете бр. 6,
ЈМБГ:1005970382122.
Члан 2.
Именује се за ликвидационог управника Јавног предузећа „Простор“ Тител – у
ликвидацији Зорица Трнинић, дипломирани економиста из Титела, улица Главна бр. 77,
ЈМБГ:0308984855073.
Члан 3.
Ликвидациони управник има права и обавезе да поступа у складу за Законом о
Привредним друштвима, Одлуком о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа
„Простор“ Тител („Службени лист општине Тител“ бр. 14/2016), као и другим законским и
подзаконским актима.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Тител“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-7/2022-I
Дана:05.05.2022. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
Драгиша Тривуновић,с.р.
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На основу члана 40. став 1. тачка 65. Статута општине Тител („Службени лист општине
Тител“ број 3/2019 ) Скупштина општине Тител на 16. седници одржаној дана 05.05.2022.
године, разматрала је Извештај о пословању Народне библиотке „Стојан Трумић“ Тител за 2021.
године, и донела следећи:

ЗАКЉУЧАК
I
УСВАЈА СЕ Извештај о пословању Народне библиотке „Стојан Трумић“ Тител за 2021. године,
који је усвојио Управни одбор Народне библиотке „Стојан Трумић“ Тител на седници одржаној
дана 03.03.2022. године.

II
Закључак објавити у „Службеном листу општине Tител“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број:022-1/2022-I
Дана: 05.05.2022. године
Тител

Председник Скупштине општине
Драгиша Тривуновић,с.р.
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На основу члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Тител („Службени лист општине
Тител“ број 3/2019 ) Скупштина општине Тител на 16. седници одржаној 05.05.2022. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на План и програм рада за 2022. годину
Народне библиотеке „Стојан Трумић“ Тител

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада за 2022. годину Народне библиотеке
„Стојан Трумић“ Тител који је донео Управни одбор Народне библиотеке „Стојан Трумић“
Тител на седници одржаној дана 30.11. 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 022-2/2022-I
Дана: 05.05.2022. године
Тител

Председник Скупштине општине
Драгиша Тривуновић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018, 81/2020 – Одлука УС и 11/2021 – др,
закон) и члана 40. став 1. тачка 14. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“
број 3/2019) Скупштина општине Тител на 16. седници одржаној дана 05.05.2022. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Статут
Установе за заштиту природе „Тителски брег“ Тител

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Установе за заштиту природе „Тителски брег“
Тител, који је донео Управни одбор Установе, на седници одржаној дана 31.03.2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 022-3/2022-I
Дана: 05.05.2022. године
Тител

Председник СО
Драгиша Тривуновић, с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
УСТАНОВА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ „ТИТЕЛСКИ БРЕГ“
ТИТЕЛ, Главна бр.10
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 01-08/2022
Датум: 31.03.2022.
На основу члана 21. став 1. тачка 1. Закона о Јавним службама („Сл. гласник РС”, бр.
42/91 и 71/94. види: чл. 190. Закона – 79/2005–12, 81/2005, 83/2014), члана 20. став 1. тачка 1.
Одлуке о оснивању Установе за заштиту природе „Тителски брегˮ Тител („Службени лист
општине Тителˮ број 14/2016, 2/2018 и 1/2022 - пречишћен текст), Управни одбор Установе за
заштиту природе „Тителски брегˮ Тител на седници одржаној 31.03.2022. доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
Члан 1.
У Статуту Установе за заштиту природе „Тителски брег“ Тител, члан 1. мења се и гласи:
„Члан 1.
Овим Статутом уређују се: пословно име и седиште Установе за заштиту природе
„Тителски брег“ Тител (у даљем тексту: Установа), печат и штамбиљ, делатност и унутрашња
организација, заступање и представљање, планови и програми рада, заштита општег интереса,
пословна тајна, статусне промене, јавност рада, општа акта установе и друга питања која су од
значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива Установa.
Установа послује у складу са прописима о јавним службама, а обавља послове управљача
Специјалним резерватом природе и заштитом добара у оквиру заштићеног подручја у складу са
Законом о заштити природе и послове из области туризма у складу са Законом о туризму.“
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Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
„Члан 2
Одлуком о оснивању Установе за заштиту природе „Тителски брегˮ Тител („Службени
лист општине Тителˮ број 14/2016, 2/2018 и 1/2022- пречишћен текст), Скупштина општине
Тител основала је Установу за заштиту природе „Тителски брег“ Тител на неодређено време,
ради обављања делатности од општег интереса, заштите природе (управљач Специјалним
резерватом природе „Тителски брег“) и добара (археолошких налазишта) на територији
Општине Тител.
Скупштина општине Тител у циљу очувања и заштите туристичких вредности, као и
унапређења и развоја туризма општине Тител, поверила је Одлуком о поверавању обављања
послова из области туризма (Службени лист општине Тител бр. 1/22), обављање послова из
области туризма Установи за заштиту природе „Тителски брег“ Тител.“
Члан 3.
Члан 5. мења се и гласи:
„Члан 5
Пословно име Установе гласи: Установа за заштиту природе „Тителски брег“ Тител.
Установа је правни сукцесор Јавног предузећа „Тителски брег“ у погледу права и обавеза.
Скраћено пословно име је УЗП „Тителски брег“ Тител.
Седиште Предузећа је: Tител, Главна бр. 10.“
Члан 4.
Члан 8. мења се и гласи:
„Члан 8.
„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
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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
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 5.
Члан 9. мења се и гласи:
„Члан 9
Промена делатности Установе врши се уз сагласност Оснивача. О промени делатности
Установе одлучује Управни одбор.“
Члан 6.
Члан 10. мења се и гласи:
„Члан 10
Установа своје делатности усклађује са Законом о локалној самоуправи, Законом о јавним
службама, Законом о заштити природе, Законом о туризму, Законом о културним добрима и
другим законима и подзаконским актима на основу којих послује.“
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Члан 7.
Члан 11. мења се и гласи:
„Члан 11.
Директор Установе доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији
радних места уз сагласност Оснивача. Директор има обавезу да Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији усклади са Правилником о условима које мора да испуњава
управљач заштићеног подручја („Службени гласник РС“ бр.85/2009 од 19.10.2009.).“
Члан 8.
Члан 15. мења се и гласи:
„Члан 15.
Основе пословне политике утврђује Управни одбор Установе, које се заснивају на
годишњем, средњерочном и дугорочном планирању рада и пословања.
На планове рада и пословања из претходног става сагласност даје Оснивач.“
Члан 9.
Члан 16. мења се и гласи:
„Члан 16.
Установа планира своје пословање и одлучује о доношењу аката планирања уз сагласност
Оснивача и других надлежних органа у складу са законом и делатностима које обавља.
Установа доноси:
– дугорочне и средњорочне планове и програме рада и пословања, финансијске планове
и завршне рачуне, као годишњи извештај о раду и пословању,
– планове и програме управљања заштићеним подручјима,
- годишњи програм рада и план промотивних активности.
Све планове и програме усваја Управни одбор на предлог Директора.
За сваку календарску годину Установа доноси годишњи програм рада и пословања који
усваја Управни одбор, најкасније до 01. децембра текуће године за наредну годину.
У Установи се, у складу са Законом о заштити природе и другим актима, доносе
десетогодишњи План управљања заштићеним подручјем и годишњи програми управљања и
друга акта уз прибављен акт о условима заштите природе и на основу мишљења о испуњености
услова заштите природе надлежних органа.
У складу са Законом о туризму Установа доноси годишњи програм рада и план
промотивних активности на који сагласност даје Туристичка организација Србије.
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На захтев надлежног органа Скупштине општине Установа, учествује у припремању
нацрта планова и програма из надлежности Скупштине општине, а који су везани за делатност
Установе.“
Члан 10.
Члан 17. мења се и гласи:
„Члан 17.
„Установа је дужна да:
- чува заштићено подручје и спроводи прописане режиме заштите,
- унапређује и промовише заштићено подручје,
- доноси план управљања и акт о унутрашњем реду и чуварској служби утврђен актом о
заштити,
- обележи заштићено подручје, границе и режимне заштите у складу са посебним
правилником о начину обележавања,
- осигура неометано одвијање природних процеса и одрживо коришћење заштићеног
подручја,
- даје сагласности за коришћење заштићеног подручја,
- обезбеди надзор над спровођењем услова и мера заштите природе,
- прати кретање и активности посетилаца и обезбеђује обучене водиче за туристичке
посете,
- води евиденције о природним вредностима и о томе доставља податке надлежним
органима,
- води евиденцију о људским активностима, делатностима и процесима који представљају
фактор угрожавања и о томе доставља податке надлежним органима,
- води евиденцију о непокретностима од значаја за управљање заштићеним подручјем,
- у сарадњи са надлежним органима спречава све активности и делатности које су у
супротности са актом о заштити,
- врши промоцију туризма јединице локалне самоуправе,
- координира активности и сарадњу 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,
- доноси годишњи програм рада и плана промотивних активности у складу са
Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима Туристичке организације Србије,
-обезбеђује и унапређује информативно-пропагандни материјал којим се промовишу
туристичке вредности општине Тител (штампане публикације, аудио и видео промотивни
материјал, онлајн средства промоције - интернет презентација, друштвене мреже и пратеће
дигиталне активности, сувенири, итд.),
- прикупља и објављује информације о целокупној туристичкој понуди на својој
територији, као и друге послове од значаја за промоцију туризма,
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- организује и учествује у организацији туристичких, научних, стручних, спортских,
културних и других скупова и манифестација,
- организује туристичко-информативни центар (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.),
- управља туристичким простором,
- посредује у пружању услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству,
- подстиче реализацију програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења
простора,
- израђује, учествује у изради као и у реализацији домаћих и међународних пројеката из
области туризма,
- припрема и прикупља податке, саставља упитнике, анализе и друге врсте информација,
- обавља привредне делатности и друге активности у складу са законом, оснивачким
актом и статутом.“
Члан 11.
Члан 21. брише се.
Члан 12.
Члан 22. брише се.
Члан 13.
Члан 26. мења се и гласи:
„Члан 26.
Управни одбор:
–
–
–
–
–
–
–
–

доноси Статут Установе;
одлучује о пословању Установе;
доноси програм рада Установе;
усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и финансијски план;
расписује конкурс и закључује уговор о раду са директором;
одлучује о коришћењу средстава, у складу са Законом;
доноси Пословник о свом раду;
одлучује о другим питањима утврђеним Законом и Статутом“
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Члан 14.
Члан 36. мења се и гласи:
„Члан 36.
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 15.
Члан 41. мења се и гласи:
„Члан 41.
Оснивач утврђује смернице за остваривање програмских аката и прати спровођење
пословне политике установе и предлаже, односно преузима мере којима се обезбеђују услови за
њихово несметано функционисање.
Ради обезбеђивања заштите од општег интереса у Установи, Оснивач даје сагласност на
располагање (прибављање и отуђење) имовином установе веће вредности која је у непосредној
функцији обављања делатности од општег интереса.
Члан 16.
Остале одредбе Статута Установе за заштиту природе „Тителски брег“ Тител остају
непромењене.
Члан 17.
Измене и допуне Статута ступају на снагу након добијања сагласности од Оснивача у
року од осам дана од дана објављивања на огласној табли Установе.

Председник Управног одбора
Слободан Тривуновић, с.р.
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