Листа службених евиденција које воде одељења Општинске управе општине Тител
На основу члана 126. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и
31/2001 и „Службени гласник РС“, бр. 30/2010) и члана 13. Закона о заштити податка о личности
(„Службени гласник РС, бр. 97/2008, 104/2009-др.закон, 68/12-одлука УС и 107/2012), Министарство
државне управе и локалне самоуправе донело је необавезујуће Упутство о примени одредаба чл. 9 и 103.
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16) којима је регулисана размена
података о чињеницама о којима се води службена евиденција.
Одељење за општу управу и јавне службе
У оквиру друштвених делатности води се службена евиденција:
 Корисника дечијег и родитељског додатка (права се остварују по Закону о финансијској подршци
породици са децом)
 Корисника права на регресирање трошкова превоза деце предшколског узраста, ученика и
студената
 Евиденција о додељеним општинским стипендијама
 Комисије за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком
 Евиденција деце упућене на комисију
 Евиденција деце којој је предложен индивидуални план подршке
У оквиру борачко-инвалидске заштите води се службена евиденција:
 Корисника породичног права
 Евиденција бораца
 Евиденција инвалида
 Евиденција корисника алиментације
 Евиденција пуномоћника старалаца и наследника
У оквиру грађанског стања и матичне службе води се службена евиденција:
 Матичне књиге рођених, умрлих и венчаних
 Књига држављана
Одељење за привреду, урбанизам, заштиту животне средине, имовинско-правне,
стамбено-комуналне и инспекцијске послове
У оквиру Одељења за привреду, урбанизам, заштиту животне средине, имовинско-правне, стамбенокомуналне и инспекцијске послове води се регистар и службена евиденција:
 Регистар издатих дозвола за управљање отпадом
 Евиденција издатих решења и сагласности за студију процене утицаја на животну средину
 Регистар обједињених процедура (локацијски услови, информација о локацији, грађевинске
дозволе, одобрење по члану 145. Закона о планирању и изградњи, прикључење објаката на
инфраструктурну мрежу, пријава радова, употребна дозвола, привремена грађевинска
дозвола, рушење објеката, евиденција планских аката и евиденција водних услова, водних
сагласности, водних дозвола, промена намене земљишта, урбанистичких пројеката, пројеката
парцелације и препарцелације)
 Евиденција о издатим решењима о озакоњењу
 Евиденција општинске јавне својине и подаци из надлежности комуналне инспекције
 Евиденција закупаца државног пољопривредног земљишта






Евиденција корисника јавне површине и регистар радњи до оснивања АПР-а, упис, промена,
и одјава у статусу самосталних радњи
Евиденција грађевинских објеката, евиденција пописаних незаконитих објеката и др. из
надлежности грађевинске инспекције
Евиденција издатих потврда о подстицајним средствима у општини Тител
Евиденција о јавним позивима и конкурсима на којима је општина Тител аплицирала
Одељење за финансије, буџет, утврђивање и наплату локалних јавних прихода

У оквиру Службе за утврђивање и наплату локалних јавних прихода води се службена евиденција:
 Уплаћених јавних прихода за физичка лица, предузетнике и правна лица

