СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
ГОДИНА LII

ТИТЕЛ, 28. МАРТ 2017. ГОДИНЕ
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На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту („ Службени гласник, РС“, број 41/2005,
62/2006, 65/2008 и 12/2015) и члана 81 став 1 Статута општине Тител („Службени лист општне Тител“, број:
10/2014-пречишћен текст), Скупштина општине Тител, на својој 11. седници одржаној дана 28.03.2017.
године, доноси
ОДЛУКУ
О СКИДАЊУ УСЕВА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ СЕ НАЛАЗИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
Члан 1.
Овом Одлуком се регулише поступак скидања усева са пољопривредног земљишта у државној
својини којим располаже и управља Република Србија преко Министарства пољопривреде и заштите
животне средине (у даљем тексту: Министарство) а које се налази на територији општине Тител услед
коришћења истог без правног основа.
Ова одлука примењује се и за скидање усева са грађевинског земљишта у јавној својини општине
Тител које се до привођења намени користи за пољопривредну производњу без правног основа.
Члан 2.
Скидање усева обавиће се на парцелама у својини Републике Србије којим располаже и управља
Република Србија преко Министарства, као и са грађевинског земљишта у јавној својини општине Тител, а
за које није закључен уговор о закупу.
Скидање усева вршиће се као мера обезбеђења наплате накнаде за коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини без правног основа.
Скидање усева вршиће се из разлога што би протеком времена дошло до скидања усева од стране
узурпатора, чиме би се онемогућила наплата накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној
својини.
Члан 3.
Скидање усева обављаће се периодично, по доспећу усева за бербу-жетву.
Скидање усева из претходног става извршиће се уз техничку и логистичку подршку:
1. Пољочуварске службе
2. Овлашћених лица МУП
3. Представника геодетских организација са лиценцом за рад
4. Пољопривредног инспектора.
Општинско Веће општине Тител донеће Решење о формирању радне групе коју ће чинити
представници: Скупштине општине, Општинског већа, Општинске управе пољочуварске службе, и
друга стручна лица.
Члан 4.
Пожњевени-убрзани усеви биће ускладиштени у регистрованим складиштима, према прописима о
складиштењу и чувању пољопривредних производа и чему ће се старати радна група из члана 3. Ове одлуке.
Ускладиштени усеви биће предати лицима која докажу да су власници ускладиштених усева, да су
измирили обавезу плаћања накнаде за бесправно коришћење пољопривредних земљишта и да су измирили
све трошкове који су настали у вези са скидањем усева, складиштењем, чувањем и слично, а који су настали
као последица узурпације земљишта. Уколико у року који утврди радна група нико не пружи доказ да је
власник усева и да је измирио обавезу плаћања накнаде за бесправно коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини, исти ће бити предати по тржишним условима. Средства остварена од продаје
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скинутог усева, по одбитку трошкова скидања усева, распоредиће се у складу са чланом 71. Закона о
пољопривредном земљиштву.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Тител“
Скупштина општине Тител
Број: 011-4 /2017
Дана: 28.03. 2017.године

Председник скупштине
Весна Кнежевић, с.р.
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На основу члана 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“, број: 62/2006, 65/2008др.закон, 41/2009 и 112/2015) и члана 81. став 1. Статута општине Тител („Сл.лист општине Тител, број:
10/2014-пречишћен текст) Скупштина општине Тител на 11. седници одржаној дана 28.03.2017. године,
донела је
ОДЛУКУ О
ИЗДАВАЊУ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ ДО ПРИВОЂЕЊА НАМЕНИ
Члан 1.
Овом Одлуком се утврђује поступак издавања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта које је
у јавној својини Општине Тител у пољопривредне сврхе до привођења планираној намени.
Неизграђено грађевинско земљиште може се привремено корисити и за пољопривредне сврхе.
Давање грађевинског земљишта у закуп у пољопривредне сврхе врши се путем прикупљања
писмених понуда.
Члан 2.
Поступак издавања у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе спроводи
Комисија од 3 члана коју формира Начелник Општинске управе Тител.
Оглас за прикупљање писмених понуда расписује Комисија из претходног става најмање једном
годишње.
Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у
јавној својини, доноси председник односно заменик председника општине Тител уз сагласност Општинског
већа општине Тител.
Одлуком из претходног става овог члана утврђује се садржина огласа за издавање у закуп
неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе: ознака грађевинског земљишта које се издаје
у закуп, трајање закупа, најнижа закупнина тог земљишта, као и критеријуми за одређивање, услова, рока и
начина плаћања закупнине.
Оглас се истиче на огласним таблама Општине Тител, Месних заједница Шајкаш, Мошорин, Лок,
Вилово, Гардиновци као и на интернет страници Општине Тител, а понуде се достављају року од 8 дана
од дана истицања.
Члан 3.
Неизграђено грађевинско земљишта ће се дати у закуп у пољоприведне сврхе најповољнијем
понуђачу, а нејповољнијим понуђачем ће се сматрати онај који понуди највећу цену.
Цена закупа неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе утврђују се на основу
података Управе за пољопривредно земљиште, а на основу просечне цене закупа пољопривредног
земљишта у државној својини у последње 3 године на територији Републике Србије.
Овај износ представља почетни износ за издавање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у
пољопривредне сврхе.
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Члан 4.
Неизграђено грађевинско земљиште у пољопривредне сврхе се даје у закуп на период од 1 године,
а са најповољнијим понуђачем закључује Уговор о закупу грађевинског земљишта.
Земљиште из става један овог члана не може се давати у подзакуп.
Средства остварена давањем неизграђеног грађевинског земљишта у закуп у пољопривредне сврхе
су средства буџета Општине Тител.
Члан 5.
Право учешћа у јавном надметању путем прикупљања понуда за давање у закуп неизграђеног
грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе има:
а. Физичко лице – које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има активан статус,
има својство осигураника пољопривредника код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање,
са пребивалиштем на територији општине Тител.
б. Правно лице – које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има активан статус, и
обавља своју делатност на територији општине Тител.
Изузетно, када је предмет издавања у закуп парцела неизграђеног грађевинског земљишта, која се
даје у пољопривредне сврхе, површине која је мања од 20 ари, право учешћа у јавном надметању има и
физичко лице које није уписано у Регистар пољопривредих газдинстава и нема својство осигураника
пољопривредника код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.
Члан 6.
На оглас о прикуљању понуда не могу се јавити председник нити чланови Комисије из члана 2. ове
Одлуке.
Члан 7.
Стручне и административне послове за Комисију врши Одељење за привреду, пољопривреду,
урбанизам, заштиту животне средине, имовинско-правне, стамбено-комуналне и инспекцијске послове
Општинске управе Тител.
Члан 8.
Оглас и прикупљању понуда садржи нарочито:











Опис и ближе податке о грађевинској парцели која се даје у закуп у пољопривредне сврхе;
Рок трајања закупа;
Почетни износ закупнине који су предмет надметања;
Обавезу учесника да уплати депозит од 20 % износа из члана 3. ове Одлуке;
Рок за подношење понуде:
Податке о документацији и изјави коју треба приложити уз пријаву на оглас као и начин и
рок подношења понуде;
Начини рок објављивања резултата спроводеног поступак:
Назнаку да Уговор престаје и пре истека рока на који се издаје у закуп у случају привођења
планираној намени;
Остале податке о обавезама ученсика на јавном надметању , односно у поступку
прикупљања понуда јавним огласом;
Место и врме одржавања јавног отварања понуда.

Члан 9.
Учесник у поступку давања неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини у закуп у
пољопривредне сврхе прикупљањем понуда јавним огласом, своју понуду доставља у року одређеном у
јавном огласу.
На омоту понуде означава се време пријема, а подносиоцу се у случају личне предаје издаје писана
потврда о пријему понуде.
Понуде које су поднете после оглашеног рока, понуде у незатвореном омоту и понуде које не
садрже потребне документе и податке неће се узети у обзир.
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Члан 10.
Понуда правног лица садржи: назив и седиште, матични број и број решења о регистрацији код
Агенције за привредне регистре, порески идентификациони број и иста се оверава потписом и печатом
овлашћеног лица.
Понуда физичког лица садржи: име и презиме, адресу и јединствени матични број грађана.
Члан 11.
Испуњеност услова за јавно надметање путем прикупљања понуда понуђач доказује фотокопијама
следећих докумената, које доставља уз понуду:
‐
‐
‐

Доказ о месту пребивалишта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не
старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица
Потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из текуће године (сем у
случају из члана 5. став 2. Ове Одлуке).
Доказ о својству осигураника пољопривредника код Републичког фона ПИО (сем у случају из
члана 5. став 2. ове Одлуке).

Понуда треба да садржи све податке о грађевинској парцели за које се иста подноси.
Уз пријаву учесник је дужан приложити и:
‐ Фотокопију личне карте за физичка лица;
‐ Оверену фотокопију акта о регистрацији;
‐ Доказ о уплати депозит;
‐ Уредно овлашћење за заступање;
‐ Изјаву да прихвата све посебне услове из огласа,
Члан 12.
Понуда се доставља Комисији у затвореној коверти, са видљивом назнаком на коверти, на коју
катастарску парцелу се односи.
Неблаговремена или неуредна понуда се одбацује.
Неблаговремена понуда је понуда која је поднета по истеку рока за подношење понуда.
Неуредна је понуда:
* поднета у отвореној коверти или без видљиве ознаке на коју појединачну катастарску парцелу се
односи,
* која се садржи податке и уредна документа из члана 10. и 11. ове Одлуке.
Члан 13.
Пре отварања прикупљених понуда, Комисија утврђује колико је понуда примљено, да ли су
предате у одређеном року и ко од понуђача присуствује њиховом отварању.
Отварање се спроводи без обзира на број примљених понуда.
Члан 14.
Понуђачи су дужни да пре почетка отварања прикупљених понуда оригинале докумената из члана
11. Ове Одлуке дају на увид Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је
дужан да након закључења записника, по окончању поступка отварања Комисија за спровођење поступка
јавног надметања.
Члан 15.
Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује отварању понуда, у супротном
се сматра да је одустао од јавног надметања.
Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног
органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка отварања писмених понуда.
Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.
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Члан 16.
Понуђачи су дужни да заједно са понудом доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском
износу наведеном у огласу који представља 20% од почетног износа закупнине за свако јавно надметање
појединачно.
Члан 17.
Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након окончања поступка
отварања понуда. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да
најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који
је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због
нарушавања реда и дисциплине.
Члан 18.
Јавно надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна понуда.
Члан 19.
Комисија је дужна да упозна присутне са износима из понуда, по редоследу отварања понуда.
Редослед отварања понуда је по дану и часу пријема почев од најраније примљених.
Отворене понуде појединачно се разматрају, утврђено стање се констатује и уноси у записник, те се
на основу највећег понуђеног износа закупнине уз прихватање свих осталих услова из огласа, утврђује
понуђач који стиче право на закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини у пољопривредне
сврхе.
Члан 20.
Уколико се на јавни оглас пријави само један учесник, неизграђено грађевинско земљиште у јавној
својини се може дати у закуп под условом да је учесник понудио најмање почетни износ закупнине и
прихватио све друге услове из огласа.
Члан 21.
У случају да се у поступку отварања понуда утврди да две или више понуда садрже исте понуђене
износе, понуђачи ће бити усмено обавештени о томе, да је потребно да у даљем року од 5 дана од дана
отварања понуда, понуде нови – већи износ од већ понуђеног.
Отварање новопристиглих понуда одржаће се у року од три дана од истека рока из става 1. овог
члана, о чему ће такође писмено бити обавештени понуђачи који достављају нове понуде.
Поступак из овог члана ће се понављати све док један од понуђача не понуди највећи износ.
Члан 22.
О раду Комисије води се записник у који се уноси, нарочито:
1. место, дан и час почетка јавног отварања понуда;
2. имена чланова Комисије са назначењем акта о образовању Комисије;
3. имена присутних учесника односно њихових законских заступника или овлашћених
представника са назначењем броја и датума њихових овлашћења;
4. назив односно име учесника који нису присутни јавном надметању;
5. резултат прегледа документације и назначење пријава које не испуњавају услове за
даље учествовање у поступку односно име подносилаца пријаве који нису стекли
право на учешће у поступку и разлоге:
6. ток и резултат поступка;
7. констатација да је поступак прописно спроведен и примедбе представника учесника
који се односе на рад Комисије, ток поступка и садржину записника.
Записник о раду Комисије потписују сви учесници поступка.
Члан 23.
Комисија сачињава извештај о спроведеном поступку јавног отварања понуда који мора да садржи
редослед подносиоца понуда према висини износа који је понуђен за сваку катастарску парцелу посебно.
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Извештај из става 1.овог члана и записник из члана 22. ове одлуке Комисија доставља председнику
односно заменику председника општине Тител.
Члан 24.
Извештај из члана 23. Ове Одлуке садржи:
‐ податке о јавном огласу,
‐ податке о катастарској парцели која је предмет јавног отварања понуда,
‐ број приспелих понуда за сваку катастарску парцелу,
‐ образложен предлог да се одређене понуде одбаце као неуредне или неблаговремене,
‐ редослед подносиоца понуда по понуђеним износима, за сваку катастарску парцелу посебно, и
предлог председнику односно заменику председника општине да донесе одлуку из члана 25.
став 1. ове Одлуке учеснику чија је понуда најповољнија.
Члан 25.
О давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини у пољопривредне сврхе, по
спроведеном поступку прикупљења понуда, председник односно заменик председника општине дониси
одлуку о давању грађевинског земљишта у закуп, које се доставља свим учесницима у поступку
прикупљања понуда.
Учесник у поступку прикупљања понуда, који сматра да му је повређено право, може да достави
приговор Општинском већу на одлуку става 1. Овог члана, у року од 8 дана од дана достављања те одлуке.
Одлука садржи све елементе потребне за закључење уговора.
По коначности одлуке из става 1. овог члана закључује се уговор између општине и лица коме се
земљиште даје у закуп, у року од 15 дана од дана коначности одлуке о давања у закуп неизграђеног
грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе.
Уговор о закупу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини садржи нарочито: податке о
катастарској парцели, о висини закупнине, року трајања закупа, року и начину плаћања закупнине, друге
посебне обавезе и услове из јавног огласа, права и обавезе у случају неизвршења обавезе, начин решавања
спорова, као и поступку и условима за измену уговора.
Извршавање одредаба уговора прати стручна служба Одељења за привреду, пољопривреду,
урбанизам, заштиту животне средине, имовинско-правне, стамбено-комуналне и инспекцијске послове
Општинске управе Тител. .
Члан 26.
Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 15 дана од коначности одлуке достави доказ о
уплати закупнине у износу утврђеном одлуком о давању у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у
јавној својини општине Тител у пољопривредне сврхе, умањеном за износ уплаћеног депозита.
Члан 27.
Уколико најповољнији понуђач у утврђеном року не плати закупнину за закуп неиграђеног
грађевинског земљишта, губи право на повраћај депозита, а уговор о закупу се закључује са понуђачем који
је следећи на листи из члана 23. став 1. ове Одлуке, а ако таквих нема поново се приступа објављивању
огласа за издавање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Тител у
пољопривредне сврхе.
Члан 28.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Тител“.
Скупштина општина Тител
Број: 011-5/ 2017
Дана: 28.03. 2017.

Председник
Весна Кнежевић , с.р.

28. март 2017. год.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ТИТЕЛ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 011-2 /2017-III
Дана: 09.02.2017. године
Тител
На основу члана члана 81. став 3. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број
10/14-пречишћен текст), Општинско веће општине Тител на 23. седници одржаној дана 09.02.2017.године,
донело је
ОДЛУКУ
Члан 1.
ПРИХВАТА СЕ предложена Иницијатива Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту
животне средине за укључивање општине Тител као суоснивача Јавног предузећа за просторно и
урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад.
Члан 2.
ОПШТИНА ТИТЕЛ, предузеће све активности, ради остваривања сарадње од заједничког
интереса и обављања послова од стране Завода за општину Тител из области просторног и урбанистичког
планирања и других стручних послова из оквира делатности за коју је Звод основан, а који су од интереса
за општину Тител.
Члан 3.
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник општине Тител, да потпише Протокол о сарадњи у области
просторног и урбанистичког планирања и намерама да се донесе Одлука о суоснивању Јавног предузећа за
просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад.
Члан 4.
Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Тител.
Председник Општинског већа
мр. Драган Божић, с.р.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ТИТЕЛ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 011-3 /2017-III
Дана: 09.02.2017. године
Тител

На основу члана 18. став 1., члана 27. став 10. и члана 28. и 53. став 2. Закона о јавној својини
(„Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. Закон и 108/2016), члана 50. став
1., тачка 4., 18.,21.,22. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 10/2014) и члана 3.
став 1. тачка 1. и 3. Одлуке о одређивању органа општине Тител надлежног за одлучивање и предлагање
аката о прибављању и располагању стварима у јавној својини Општине Тител ( „Службени лист општине
Тител, бр.9/2013), Општинско веће Општине Тител, на 23. седници одржаној дана 09.02.2017. године,
доноси
ОДЛУКУ
О РАСПОРЕДУ СЛУЖБЕНИХ ЗГРАДА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
Члан 1.
Општина Тител, Тител, улица Главна број 1, као носилац права јавне својине на непокретности,
уписаној у лист непокретности број 2152 К.О. Мошорин, даје сагласност за привремено коришћење
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просторија у згради јединице локалне самоуправе у објекту број 1, саграђеног на катастарској парцели број
1354/2 К.О. Мошорин, спратности Пр, и то две канцеларије са припадајућим ходником и тоалетом, на
одређено време и то у периоду од 01.02.2017. године до 31.03.2017. године без накнаде, Дому здравља
Тител, за потребе обављања делатности установе, односно Амбуланте у Мошорину.
Члан 2.
Општина Тител, као оснивач Дома здравља Тител, даје на привремено коришћење објекат описан у
претходном члану ове Одлуке, уз обавезу Дома здравља Тител да пре обављања делатности обезбеди све
законом прописане услове, и то на следећи начин:
-Објекат број 1, зграда јединице локалне самоуправе који се налази у улици Светозара Милетића у
Мошорину, и то две канцеларије са припадајућим ходником и тоалетом, даје се на привремено коришћење
Дому здравља Тител, а за потребе измештања Амбуланте у Мошорину која ће се санирати и адаптирати у
периоду од 01.02.2017. године до 31.03.2017. године, без накнаде.
-Извођење радова на санацији и адаптацији објекта Амбуланте у Мошорину у улици Светозара Милетића
број 73 врши се по решењу Службе за привреду, урбанизам, заштиту животне средине, имовинско-правне
и стамбено-комуналне и инспекцијске послове Општинске управе општине Тител број ROP-TIT-23380ISAW-1/2016, инт.351-587/2016-IV-03 од 15.09.2016.
Члан 3.
Општина Тител ће као носилац права јавне својине на непокретности ближе описаној у члану 1.
предати на привременио коришћење Дому здравља Тител.
Општина Тител ће као носилац права јавне својине на непокретности ближе описаној у члану 1., исте
предати на привремено коришћење Дому здравља Тител у стању у коме се налази, а корисник прихвата
пријем просторија у стању у коме се оне налазе.
Просторије се предају у „виђеном стању“, што значи да ће овлашћени представници Дома здравља и
Општине Тител прегледати просторије и сачинити записник и након престанка права привременог
коришћења Дом здравља Тител ће просторије вратити у онаквом стању у каквом су му и предате.
Члан 4.
Накнада за привремено коришћење се не плаћа.
За време док се просторије налазе код Дома здравља Тител по основу привременог коришћења, Дом
здравља Тител је дужан одржавати просторије и сносити све трошкове за одржавање.
Члан 5.
Дом здравља Тител је обавезан да просторије користи за обављање делатности у складу са наменом
просторија и циљевима ради чијег остваривања је и основан.
Дом здравља Тител, као корисник нема право да на било кога и на било који начин пренесе право
привременог коришћења.
Члан 6.
Дом здравља Тител је обавезан да након истека рока, тј. до 31.03.2017. године врати просторије
Општини Тител, у стању у којем су му и предате на привремено коришћење, узимајући у обзир промене до
којих је дошло услед редовног коришћења.
Ако је дошло до настанка штете у просторијама, корисник Дом здравља Тител је у обавези да
накнади штету према општим нормама о обавези накнаде штете.
Члан 7.
Овлашћено лице Дома здравља Тител –директор и овлашћено лице Општине Тител-председник
Општине Тител ће евентуалне спорове решавати мирним путем.
Члан 8.
Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Тител.
Председник Општинског већа
мр. Драган Божић, с.р.

28. март 2017. год.
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Образложење
Дана 30.01.2017. године под бројем 361-2/2017-IV-03 од стране Дома Здравља Тител поднет је захтев за
пресељење Амбуланте Мошорин у зграду МЗ Мошорин.
У захтеву Дома Здравља Тител број 76/17 од 30.01.2017. године наведено је да је неопходно да се
Амбуланта Мошорин која се налази у улици Светозара Милетића бр. 73 на парцели 1074 К.О. Мошорин у
коме се налази Амбуланта Мошорин, пресели у зграду МЗ Мошорин у улици Светозара Милетића и то за
период од 01.02.2017. године до 31.03.2017. године. Даље је наведено да је извођење радова на санацији и
адаптацији објекта у ком је Амбуланта Мошорин одобрено Решењем Службе за привреду, урбанизам,
заштиту животне средине, имовинско-правне и стамбено-комуналне и инспекцијске послове Општинске
управе општине Тител број ROP-TIT-23380-ISAW-1/2016, инт.351-587/2016-IV-03 од 15.09.2016.
Радови ће трајати дужи период (око два месеца) у коме мора да се обавља здравствена заштита пацијената,
односно становника насељеног места Мошорин, и да је немогуће да се здравствена заштита пружа у објекту
који се санира и адаптира, па је директор Дома Здравља Тител навео да је утврђено да у објекту МЗ
Мошорин постоји најусловнији простор у целом насељу.
Утврђено је да на основу законских овлашћења из члана 18. став 1., члана 27. став 10. и члана 28. и 53. став
2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. Закон и
108/2016), члана 50. став 1., тачка 4., 18.,21.,22. Статута општине Тител (Службени лист општине Тител“
број 10/2014), и члана 3. став 1. тачка 1. и 3. Одлуке о одређивању органа општине Тител надлежног за
одлучивање и предлагање аката о прибављању и располагању стварима у јавној својини Општине Тител
(„Службени лист општине Тител, бр. 9/2013), постоји основ за доношење одлуке о распореду службених
зграда у својини Општине Тител и да се Дому Здравља Тител могу дати на привремено коришћење
просторије у згради јединице локалне самоуправе у објекту број 1, саграђеног на катастарској парцели број
1354/2 К.О. Мошорин, спратности Пр, и то две канцеларије са припадајућим ходником и тоалетом, на
одређено време и то у периоду од 01.02.2017. године до 31.03.2017. године без накнаде, за потребе
обављања делатности установе, односно Амбуланте у Мошорину.
Нацрт Одлуке урађен је у складу са дописом број 361-3/2017-II од 08.02.2017. године.
Руководилац
Владимир Соро, с.р.

5

На основу члана 32.став 1.тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.
129/2007, 83/2014 I 101/2016), члана 6, 7, 11, 15 и 18. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл.
Гласник РС", бр.62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016), члана
4. Закона о прекршајима („Службени гласник РС“ бр. 65/2013,) и члана 81. став 1. Статута општине Тител
(„Службени лист Општине Тител“ бр. 14/2014 - пречишћен текст) Скупштина општине Тител, на 11.
седници одржаној дана 28.03.2017. године, донела је
ОДЛУКУ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе на територији општине Тител и утврђују се
обвезници, висина, олакшице, рокови и начин плаћања.
Члан 2.
Обвезник локалне комуналне таксе јесте корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење
законом и овом одлуком прописано плаћање таксе по Тарифи која је саставни део ове Одлуке.
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Члан 3.
Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета и услуга, за чије је коришћење
прописано плаћање локалне комуналне таксе и траје док траје коришћење права, предмета и услуга.
Члан 4.
Локална комунална такса се утврђује у различитој висини зависно од врсте делатности обвезника,
величине правног лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство, површине и техничко-употребних
карактеристика објеката које обвезници користе и по деловима територије, односно у зонама, дефинисаним
Одлуком о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Тител, у којима се налазе
објекти, предмети или врше услуге за које се плаћа такса.
Члан 5.
Одељење Општинске управе надлежно за издавање одобрења за вршење права коришћења предмета
или услуге за коју се плаћа комунална такса не може издати одобрење обвезнику који према евиденцији
Службе за утврђивање и наплату локалних јавних прихода има доспеле неизмирене обавезе по основу
локалних јавних прихода прописаних овом Одлуком, без приложеног доказа о измирењу истих.
Надлежно одељење које изда одобрење из става 1.овог члана дужно је да исто достави Служби за
утврђивање и наплату локалних јавних прихода.
Члан 6
Локалне комуналне таксе уводе се за:
1. Истицање фирме на пословном простору;
2. Коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на
објектима и просторима који припадају општини (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и
слично),
3. Држање моторних, друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила и машина;
4. Коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе,
осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната
и домаће радиности;
5. Држање средстава за игру („забавне игре“);
6. Коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте привременог
коришћења;
7. Заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова.
Члан 7.
Фирма у смислу ове одлуке, јесте сваки истакнути назив или име које упућује на то да правно или
физичко лице обавља одређену делатност.
Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника такса се плаћа
само за једну фирму.
За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта плаћа се такса за сваку истакнуту фирму.
Члан 8.
Локалне комуналне таксе се утврђују у годишњем износу односно сразмерно вршењу коришћења
права, предмета и услуга.
До доношења решења надлежног органа обвезник таксе је дужан да у наредној години плаћа
аконтацију таксе у висини обавезе утврђене за месец децембар претходне године.
Утврђени износи из тарифе локалне комуналне таксе усклађују се годишње, са годишњим индексом
потрошачких цена, који објављује републички орган надлежан за послове статистике.
Члан 9.
Обвезник локалне комуналне таксе која се наплаћује у годишњем износу дужан је да поднесе
пријаву за утврђивање обавезе по основу локалне комуналне таксе надлежном органу у року од 15 дана од
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дана почетка коришћења права, предмета и услуга за које је уведена такса.
Обвезник локалне комуналне таксе дужан је да сваку насталу промену пријави надлежном органу у
року од 15 дана од дана настале промене.
У случају да обвезник не поднесе пријаву у року утврђеном у ставу 1. овог члана, надлежни орган
ће донети Решење на основу података надлежног органа који врше упис у регистар и на основу службених
података којима располаже општинска управа, државни или други орган локалне самоуправе.
Обвезник комуналне таксе је дужан да овлашћеном раднику Општинске управе Тител омогући
контролу података из пријаве на лицу места или утврђивање чињеница, података и околности од значаја за
висину таксе.
Члан 10.
У погледу начина утврђивања локалне комуналне таксе, обрачунавања, наплате, рокова за плаћање,
обрачуна камате, застарелости и других питања, примењују се одредбе Закона о пореском поступку и
пореској администрацији.
За све што није посебно регулисано овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона о финансирању
локалне самоуправе.
Члан 11.
Државни органи и организације, органи и организације територијалне аутономије и јединице
локалне самоуправе ослобођени су плаћања локалних комуналних такси за коришћење права, предмета и
услуга.
Члан 12.
Утврђивање и наплату локалне комуналне таксе врши Општинска управа – Служба за утврђивање и
наплату локалних јавних прихода.
Члан 13.
Утврђивање и наплату комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина, врши Министарство унутрашњих послова - полицијска станица Тител,
приликом регистрације возила.
Члан 14.
Утврђује се Тарифа локалних комуналних такси за коришћење појединих права, предмета и услуга.
ТАРИФА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ
ТАРИФНИ БРОЈ 1.
Комунална такса за истицање фирме на пословном простору утврђује се у годишњем износу за:
I Микро, мала правна лица и предузетнике који имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара, као и за
средња и велика правна лица према табели:
Р.Б
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ОБВЕЗНИК
Микро, мала правна лица и предузетници-пословна седишта
Микро, мала правна лица и предузетници-пословне јединице
Средња правна лица- пословна седишта
Средња правна лица- пословне јединице
Велика правна лица- пословна седишта
Велика правна лица- пословне јединице

ИЗНОС
30.000,00
10.000,00
35.000,00
15.000,00
50.000,00
20.000,00

динара
динара
динара
динара
динара
динара

II Микро, мала, средња, велика правна лица и предузетнике који обављају следеће делатности према
табели за пословна седишта и јединице:
Р.Б
1.

ОБВЕЗНИК
Банкарства

ИЗНОС
150.000,00 динара
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Осигурања имовине и лица
Производње и трговине нафтом и дериватима нафте
Производње и трговине на велико дуванским производима
Поштанских услуга
Мобилних и телефонских услуга
Електропривреде
Казина и коцкарнице
Кладионице
Ноћни барови и дискотеке
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150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
100.000,00
40.000,00
30.000,00

динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара

Н А П О М Е Н А:
1. Обвезници таксе за истицање фирме на пословном простору су правна лица и предузетници.
2. Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана
у микро и мала правна лица, а имају годишњи приход до 50.000.000,00 динара не плаћају комуналну таксу
за истицање фирме на пословном простору.
3. Правним лицима која су у поступку ликвидације, а не обављају делатност, утврђује се локална
комунална такса за истицање фирме до дана објављивања одлуке о покретању поступка ликвидације у
складу са законом којим се уређује ликвидација привредних субјеката.
4. Такса по овом тарифном броју утврђује се на годишњем нивоу, посебним решењем надлежног
органа, односно сразмерно времену истицања фирме, а плаћа се месечно у висини 1/12 годишњег износа и
то до 15. у месецу за претходни месец на уплатни рачун јавних прихода број 840-716111843-35.
5. Обвезник таксе из става II овог тарифног броја, са седиштем на територији општине Тител,
који има више истакнутих фирми или назива ван пословног седишта, за сваку пословну јединицу плаћа
50% од износа таксе из овог тарифног броја.
6. Пословне јединице правних лица и предузетника који су разврстани према закону којим се
уређује рачуноводство а које немају седиште на територији општине Тител, за прву отворену пословну
јединицу плаћају таксу у пуном износу а за сваку следећу пословну јединицу плаћају 5о% од утврђеног
износа.
7. Таксене обавезе из овог тарифног броја, поред субјеката из члана. 11 ове одлуке, ослобођени су
и јавне службе и предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе, основне и средње школе,
установе социјалне заштите, установе здравствене заштите, као и друга правна лица која се финансирају из
буџета.
ТАРИФНИ БРОЈ 2.
За коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног
простора на објектима и просторима који припадају општини (коловози, тротоари, зелене површине,
бандере и сл.) утврђује се комунална такса у висини од 20% од одговарајуће таксе за истицање фирме
прописане у тарифном броју 1. таксене тарифе.
Локалну комуналну таксу из овог тарифног броја не плаћају предузетници, микро и мала правна
лица у смислу Закона о рачуноводству, (осим предузетника и правних лица који обављају делатности:
банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и
трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских
услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и
ноћних барова и дискотека), а имају годишњи приход до 50.000.000,00 динара.
НАПОМЕНА:
1. Такса по овом тарифном броју утврђује се у годишњем износу.
2. Таксу из овог тарифног броја плаћају правна лица и предузетници, на основу решења које доноси
Општинска управа, Служба за утврђивање и наплату локалних јавних прихода.
3. Општинска управа, Одељење за привреду,урбанизам, заштиту животне средине, имовинско –
правне, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, дужно је да један примерак одобрења за коришћење
рекламног паноа достави Општинској управи, Служби за утврђивање и наплату локалних јавних прихода са
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следећим подацима: -за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица и текући
рачун, тачна адреса седишта правног лица, делатност.
- за предузетнике: порески идентификациони број, матични број радње, назив радње са тачном адресом,
делатност, име и презиме власника, ЈМБГ и текући рачун.
4. Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно времену коришћења и то до 15. у месецу, за
претходни месец на уплатни рачун јавних прихода број 840-714431843-12.
ТАРИФНИ БРОЈ 3.
За држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина,
приликом регистрације возила плаћа се комунална такса у износима, према табели:
1. За теретна возила, према табели:
Р.б. Носивост
1. За камионе до 2 т носивости
2. За камионе од 2 т до 5 т носивости
3. За камионе од 5 т до 12 т носивости
4. За камионе преко 12 т носивости

ИЗНОС
1.640,00
2.180,00
3.820,00
5.450,00

динара
динара
динара
динара

2. За теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) - 540,00 динара;
3. За путничка возила, према табели:
Р.б. Радна запремина мотора
1.
До 1.150цм3
Преко 1.151 цм3 до 1.300 цм3
2.
Преко 1.301 цм3 до 1.600 цм3
3.
4.
Преко 1.601 цм3 до 2.000 цм3
5.
Преко 2.001 цм3 до 3.000 цм3
6.
Преко 3.001 цм3
4. За мотоцикле, према табели:
Кубикаж
Р.б. а
1. до 125 цм3
2. преко 126 цм3 до 250 цм3
3. преко 251 цм3 до 500 цм3
4. преко 501 цм3 до 1.200 цм3
5. преко 1.201 цм3

ИЗНОС
540,00 динара
1.090,00 динара
1.630,00 динара
2.180,00 динара
3.290,00 динара
5.450,00 динара

ИЗНОС
440,00
650,00
1.090,00
1.320,00

динара
динара
динара
динара

1.630,00 динара

5. За аутобусе и комби бусеве - 50,00 динара по регистрованом седишту.
6. За прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за
превоз одређених врста терета, према табели:
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.

Кубикажа
1 т носивости
Од 1 т до 5 т носивости
Од 5 т до 10 т носивости
Од 10 т до 12 т носивости
Носивости преко 12 т

ИЗНОС
440,00
760,00
1.040,00
1.420,00
2.180,00

динара
динара
динара
динара
динара
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7. За вучна возила (тегљаче), према табели:
Р.б. Снага мотора
1.
До 66 КВ
2.
Од 66 КВ до 96 КВ
3.
Од 5 КВ до 10 т носивости
4.
Од 10 т до 12 т носивости
5.
Носивости преко 12 т

28. март 2017. год.

ИЗНОС
1630,00
2180,00
1.040,00
1.420,00
2.180,00

динара
динара
динара
динара
динара

8. За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве,
радње, и атестирана специјализована возила за превоз пчела - 1.090,00 динара.“.
Н А П О М Е Н А:
1. Обвезник из овог тарифног броја је правно лице, предузетник и физичко лице на чије се име
региструје моторно, друмско и прикључно возило.
2. Такса из овог тарифног броја умањује се 2% за сваку годину старости возила, с тим да укупно
умањење не може да пређе преко 30% од прописаног износа.
3. Такса из овог тарифног броја плаћа се једанпут годишње приликом регистрације
моторног возила код МУП Републике Србије, ПС Тител, на одговарајући рачун : 840-714513843-04 у
корист буџета општине Тител.
4. Таксу из тачке 3. овог тарифног броја не плаћају:
- власници путничких возила, особе са инвалидитетом од 80 и више процената телесног оштећења
или код којих постоји оштећење које има за последицу неспособност доњих екстремитета од 60 или више
процената за прво возило које се на њихово име региструје у току године;
- власници путничких возила родитељи вишеструко ометене деце која су у отвореној заштити,
односно о којима родитељи непосредно брину, за прво возило које се на њихово име региструје у току
године;
- организације особа са инвалидитетом основане са циљем пружања помоћи лицима са
инвалидитетом, које су регистроване у складу са законом - за возила прилагођена искључиво за превоз
њихових чланова
Лица која испуњавају услове за остваривање права из ове тачке, подносе доказе, које издаје
надлежни орган, о испуњености услова за ослобађање од плаћања таксе за годину за коју се врши
регистрација.
ТАРИФНИ БРОЈ 4.
За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе,
осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће
радиности плаћа се комунална такса у дневном износу по сваком целом или започетом квадратном метру
коришћеног простора и то:
1. За киоске и друге привремене монтажне објекте
2. За постављање тезге (пулта) за ванпијачну продају,
столова и сл. на којима се врши продаја робе

I зона
10,00

II зона
8,00

55,00

50,00

- за време месних и верских слава и манифестација од регионалног значаја
- до 10 м
- од 10 м2 до 50 м2
- од 50 м2

330,00
275,00
220,00

300,00
250,00
200,00
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3. За уређаје и конзерваторе за сладолед, кремове,
кокице и освежавајућа безалкохолна пића

28,00

4. За пружање угоститељских услуга испред угоститељских
објеката (терасе, летње баште, изношење столова и сл.)
8,00
- за време месних и верских слава и манифестација од
регионалног значаја
110,00

број: 2

страна 31.

25,00
7,00
100,00

5. За постављање шатора за:
- циркусе, забавне и луна паркове и сл.
- венчања

50,00
6,00

40,00
5,00

6. За постављање шатора за обављање угоститељске
делатности за време прослава

60,00

50,00

7. За излагање робе испред трговинских објеката

17,00

15,00

8. За продају робе из аутомобила, комбија, тракторске
приколице, камиона и сл.

17,00

15,00

9. За остала заузећа

17,00

15,00

10. За коришћење јавне површине за изнајмљивање дечјих аутомобила, мотора, возића и сл. такса се плаћа
по возилу дневно и то:
- за дечје аутомобиле и моторе
100,00
80,00
- за дечје возиће и сл.
300,00
200,00
НАПОМЕНА:
1. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно лице и предузетник на основу решења Општинске
управе, Служба за утврђивање и наплату локалних јавних прихода.
2. Комуналну таксу по овом тарифном броју не плаћају директни и индиректни корисници буџета
општине Тител, организатори манифестација када је покровитељ Скупштина општине Тител и јавна
предузећа и службе чији је оснивач Општина Тител, на јавним површинама које су им поверене на
управљање, коришћење или одржавање.
3. Комунална такса по овом тарифном броју не плаћа се за коришћење јавне површине за потребе
хуманитарних, невладиних организација и удружења грађана за изложбе и друге традиционалне
манифестације.
4. Комуналну таксу по овом тарифном броју не плаћају грађани општине Тител који продају
пољопривредне производе које су сами произвели, под условом да их продају испред своје куће. Такса се
плаћа за продају туђих производа и продају својих производа испред туђе куће.
5. Комунална такса из тачке 4. ове тарифе, за уплату коришћења у трајању од непрекидно 6 месеци
и дуже, умањује се за 30 %.
6. Ако се поред штампе, књига и других публикација , производа старих и уметничких заната и
домаће радиностио продаје и нека друга роба, онда се такса плаћа у целокупно прописаном износу из овог
тарифног броја.
7. Орган Општинске управе надлежан за издавање одобрења за коришћење јавне површине дужан је
да Служби за утврђивање и наплату локалних јавних прихода достави један примерак одобрења за
коришћење јавне површине са подацима:
- за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица, жиро рачун и адресу седишта
правног лица;
- за физичка лица – предузетнике, порески идентификациони број, матични број радње, жиро рачун, адресу
становања и седиште радње.
8. Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно времену коришћења и то:
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- у случају коришћења простора на јавној површини из тачке 1., 3., 4. и 7. овог тарифног броја, такса се
плаћа до 15. у месецу за претходни месец , - у случају коришћења простора на јавној површини из тачке 2.,
5., 6., 8., 9. и 10. овог тарифног броја, такса се плаћа у пуном износу, пре коришћења простора на јавним
површинама. Такса се уплаћује на уплатни рачун јавних прихода број 840-741531843-77.
ТАРИФНИ БРОЈ 5.
За држање средстава за игру (забавне игре), на рачунарима, симулаторима, видео-аутоматима,
флиперима и сличним направама које се стављају у погон уз помоћ новца или жетона, као и билијар,
пикадо и друге сличне игре у којима учесник не остварује добитак у новцу или стварима већ право на
бесплатну игру, плаћа се комунална такса по уређају 55,00 динара дневно.
НАПОМЕНА:
1. Обвезник таксе из овог тарифног броја, је правно лице или предузетник који држи средства и
апарате за забавне игре.
2. Таксени обвезник је дужан да пријави држање средстава и апарата за забавне игре Општинској
управи, Служби за утврђивање и наплату локалних јавних прихода, пре почетка коришћења средстава за
игру.
Пријава садржи:
- за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица и текући рачун, тачну
адресу седишта правног лица; адресу места држања апарата, врсту, марку, тип и серијски број апарата и
датум почетка коришћења средстава за игру.
- за предузетнике: порески идентификациони број, матични број радње, назив радње са тачном
адресом, делатност, име и презиме власника, ЈМБГ и текући рачун, адресу места држања апарата, врсту,
марку, тип и серијски број апарата и датум почетка коришћења средстава за игру.
3. Такса из овог тарифног броја утврђује се решењем које доноси Општинска управа, Служба за
утврђивање и наплату локалних јавних прихода.
4. Комуналну таксу из овог тарифног броја не плаћају спортска друштва и клубови.
5. Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно времену коришћења, до 15. у месецу за
претходни месец а пре коришћења простора на јавним површинама на уплатни рачун јавних прихода 840714572843-29.
ТАРИФНИ БРОЈ 6.
За коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте привременог
коришћења утврђује се локална комунална такса, дневно, за сваки шатор, камп приколицу или други
објекат у износу од 150,00 динара.
НАПОМЕНА:
1. Обвезник таксе из овог тарифног броја, је корисник површине за постављање кампова, шатора
или других сличних објеката.
2. Таксу по овом тарифном броју не плаћају корисници слободних површина за хуманитарне,
културне и спортске потребе.
3. Таксу из овог тарифног броја плаћају правно лице, предузетник и физичко лице, на основу
решења Општинске управе, Служба за утврђивање и наплату локалних јавних прихода.
4. Општинска управа, Одељење за привреду, урбанизам, заштиту животне средине, имовинско–
правне, стамбено–комуналне и инспекцијске
послове дужно је да по један примерак одобрења за
коришћење слободних површина достави Општинској управи, Служба за утврђивање и наплату локалних
јавних прихода, са следећим подацима:
- за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица и текући рачун, тачна адреса
седишта правног лица
- за предузетнике: порески идентификациони број, матични број радње, назив радње са тачном адресом,
делатност, име и презиме власника, ЈМБГ и текући рачун.
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- за физичка лица: име и презиме, адреса становања, број личне карте и јединствени матични број грађана.
6. Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно времену коришћења, и то пре почетка
коришћења слободне површине уплатом на уплатни рачун јавних прихода број 840-741533843-91
ТАРИФНИ БРОЈ 7
За заузеће јавне површине грађевинским материјалом ради извођења грађевинских радова,
раскопавања, депоновања грађевинског материјала, такса се утврђује по м² или дужном метру и
грађевинскиом возилу или машини и то:
1. Инвеститори при изградњи, реконструкцији и адаптацији грађевинских објеката, дневно по м² у
износу од 5,00 динара.
2. При извођењу радовакоји изискују раскопавање јавних површина, у износу од 7,00 динара
по дужном метру.
3. За заузеће јавне површине за грађевинска возила и машине. По машини – возилу 330 динара у I
зони и 300 динара у II другој зони.
НАПОМЕНА:
1. Обвезник таксе из тачке 1. овог тарифног броја јесте инвеститор и исту плаћа сразмерно времену
коришћења јавне површине.
2. Обвезник таксе из тачке 2. овог тарифног броја јесте инвеститор и исту плаћа приликом
подношења захтева за раскопавање јавне површине..
3. Такса из тачке 1. и 2. овог тарифног броја не плаћа се ако се врши реконструкција коловоза и
тротоара као и приликом извођења радова Јавног комуналног предузећа у сврху довођења објеката у
функцију.
4. Таксу из овог тарифног броја плаћају правно лице, предузетник и физичко лице, на основу
решења које доноси Општинске управа, Одељења локалне пореске администрације, а по претходно издатом
одобрењу Општинске управе, Одељења за урбанизам, стамбено – комуналне, имовинско – правне послове
и заштиту животне средине.
5. Комунална такса из овог тарифног броја не плаћа се за заузимање јавне површине за потребе
хуманитарних и невладиних организација као и од инвеститора који граде грађевинске објекте за потребе
просвете, социјалне и здравствене заштите, друштвене бриге о деци, културе и физичке културе.
6. Такса из тачке 1. овог тарифног броја се неће наплаћивати при изградњи објеката за 6 месеци,
при реконструкције објекта за 3 месеца и при адаптацији објекта за један месец.
7. Општинска управа, Одељење за урбанизам, стамбено – комуналне, имовинско – правне послове
и заштиту животне средине дужно је да по један примерак одобрења за заузеће јавне површине
достави Служби за утврђивање и наплату локалних јавних прихода, са следећим подацима:
- за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица и текући рачун, тачна
адреса седишта правног лица
- за предузетнике: порески идентификациони број, матични број радње, назив радње са тачном
адресом, делатност, име и презиме власника, ЈМБГ и текући рачун
- за физичка лица: име и презиме, адреса становања и јединствени матични број грађана. 8. Такса по овом
тарифном броју плаћа се на уплатни рачун јавних прихода број 840-741535843-08.
Члан 14.
Одлука о локалним комуналним таксама општине Тител може се мењати најмање једанпут
годишње и то у поступку утврђивања буџета општине за наредну годину.
Изузетно, ова Одлука може се изменити и у случају доношења, односно измене закона или другог
прописа којим се уређују изворни приходи јединице локалне самоуправе.
Члан 15.
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши Општинска управа, Одељење за буџет, финансије
и утврђивање и наплату локалних јавних прихода преко пореског инспектора.
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Члан 16.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара, за коју се издаје прекршајни налог, казниће се за
прекршај таксени обвезник - правно лице:
1. ако не поднесе пријаву за утврђивање комуналне таксе у прописаном року или ако у пријави
наведе нетачне податке (члан 9. став 1. Одлуке).
2. ако ранији и нови корисник не обавести надлежни орган Општинске управе о промени
власништва, односно права коришћења простора, односно грађевинског земљишта у прописаном року
(члана 9. став 2. Одлуке).
3. ако овлашћеном раднику Општинске управе не омогући контролу података из пријаве на лицу
места или утврђивање чињеница, података и околности од значаја за висину накнаде (члан 9.став 4.
Одлуке).
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном,
за коју се издаје прекршајни налог, у износу од 10.000,00 динара.
Новчаном казном у висини од 20.000,00 динара, за коју се издаје прекршајни налог, казниће се
таксени обвезник – предузетник ако учини прекршаје из става 1. овог члана.
Новчаном казном од 10.000,00 динара, за коју се издаје прекршајни налог, казниће се физичко лице
ако учини прекршаје из става 1. овог члана.
За прекршаје из овог члана, прекршајни налог, у складу са законом, издаје пореска инспекција.
Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Тител “.
Члан 18.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама
("Службени лист Општине Тител", бр.21/2012, 13/2013 и 14/2016 ).
Број: 011-7/2017-I
Дана: 28.03.2017.
Тител

Председник Скупштине
Весна Кнежевић с.р.
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На основу члана 69. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" бр. 15/2016) и члана 29.
став 1. тачка 10. и члана 81. став 1. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 10/2014пречишћен текст ) Скупштина општине Тител на 11. седници одржаној 28.03. 2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунамаСтатута
Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Тител
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допунама Статута Jавног комуналног предузећа
„Комуналац“ Тител, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Тител, на седници одржаној дана
01.12. 2016.године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Tител“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-6 /2017-I
Дана: 28.03. 2017.године
Тител

Председник СО
Весна Кнежевић,с.р.

28. март 2017. год.

Службени лист општине Тител

број: 2

страна 35.

7

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" бр. 15/2016) и члана 29.
став 1. тачка 10. и члана 81. став 1. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 10/2014пречишћен текст ) Скупштина општине Тител на 11. седници одржаној 28. 03. 2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Тител за 2017. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања Jавног комуналног предузећа „Комуналац“ Тител
за 2017. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Тител, на седници одржаној дана 01.12.
2016.године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Tител“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06- 08 /2017-I
Дана: 28.03. 2017.године
Тител

Председник СО
Весна Кнежевић, с.р.

8
Рeпублика Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06 – 8 /2017-I
Дана: 28.03. 2017. године
Т ител
На основу члана 29. став 1. тачка 26. и члана 81. став 1. Статута општине Тител („Службени лист
општине Тител“ број 10/2014 – пречишћен текст), Скупштина општине Тител на 11. седнице одржаној дана
28.03. 2017. године разматрала је Извештај о пословању НБ „Стојан Трумић“ Тител, за 2016. годину, и
донела следећи:
ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ Извештај о пословању Народне библиотеке „Стојан Трумић“ Тител за 2016. годину
2. Овај Закључак доставити НБ „Стојан Трумић“ Тител
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Весна Кнежевић, с.р.

страна 36.

број: 2

Службени лист општине Тител

28. март 2017. год.

9
11. На основу члана 29. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број: 10/2014,
пречишћен текст), а у вези са чланом 35. Став 1. Тачка 3а Закона о ванредним ситуацијама („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 111/09, 92/11 и 93/12), Скупштина општине Тител на 11. седници одржаној
28.03.2017. године, донела је
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2017. годину

-

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ-

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2017. годину
Тител, март 2017 године
На основу члана 14. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени
гласник РС“ 98/10), Општински штаб за ванредне ситуације Општине Тител, на 1. седници, одржаној дана
27.03.2017. године, донео

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2017. годину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 06-13/2017-II
Дана: 27.03.2017 године
Тител

КОМАНДАНТ
Драган Божић,с.р.

28. март 2017. год.

Службени лист општине Тител

број: 2

страна 37.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:
Годишњи план рада Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Тител обухвата:
I – тежишне задатке Општинског штаба за ванредне ситуације, где су утврђене непосредне изворне
надлежности Штаба, које су прописане Законом о ванредним ситуацијама, Уредбом о саставу и начину
рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 98/10) и другим прописима.
II- задатке који су Законом прописани или наложени од стране вишиг органа и задатке детаљније разређене,
а из надлежности су локалне самоуправе, где Општински штаб учествује као координатор, предлагач и
иницијатор и др.
Годишњи план рада обухвата период јануар-децембар 2017. године у основи се заснива на
постојећим законским прописима, а његова реализација ће зависити и од свих подзаконских аката које у
2017. години буду донешени од стране Владе Републике Србије и Министарства унутрашњих послова.
Поред наведених задатака, по налогу Републичког и Окружног штаба за ванредне ситуације,
Општински штаб за ванредне ситуације Општине Тител у 2017. години извршаваће и друге задатке који
нису саставни део овог плана.
I
ТЕЖИШНИ ЗАДАЦИ
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
У 2017. ГОДИНИ

1. Задаци који се односе на:
а) Израду Годишњег извештаја о раду Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Тител за 2016.
годину.
б) Израду и утврђивање предлога Годишњег плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације Општине
Тител за 2017. годину
2. Задаци који се односе на израду:
-

Планови заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, за територију општине.

-

План заштите од пожара за територију општине.
3. Информисање Штаба о реализацији задатака, а односе се на:
- Предузимање превентивних и других мера одбране од поплава, пожара, града и др.

- Праћење опасности, информисање и обавештавање становништва о опасностима, ризицима који
угрожавају становништво, материјалним добрима и животној средини и предузетим превентивним мерама
за смање ризика од елементарних непогода и других несрећа.

страна 38.

број: 2

Службени лист општине Тител

28. март 2017. год.

- Израда студије покривености системом јавног узбуњивања.
- Стање, управљање, евиденцију и проблематику склоништа на подручју Општине Тител
- Стање, предузете мере и проблеми у области заштите од неексплодираних убојних средстава, као
и других актуелних задатака цивилне заштите у општини Тител.
- Обуку Штаба, јединица, повереника и активности стручно-оперативних тимова Штаба.
- Информисање Штаба о стању израђености планова заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама, као и плановима заштите од удеса, у Општини Тител.
4. Разматрање Информације о стању, предузетим мерама и проблемима у реализацији задатака, у
области заштите од пожара и рад ватрогасно-спасилачких јединица на територији Општине
Тител (ВСЈ општине).
5. Активности, које се односе на координацију субјеката заштите и спасавања на подручју
Општине Тител.
6. Друге задатке, које наложи: МУП-Сектор за ванредне ситуације, Републички штаб за ванредне
ситуације и Окружни штаб за ванредне ситуације.
II
ОПЕРАТИВНИ ДЕО ГОДИШЊЕГ ПЛАНА
Ред. САДРЖАЈ РАДА бр. АКТИВНОСТИ
1
2
1. Израда предлога Годишњег
извештаја о раду
Општинског
штаба
за
ванредне
ситуације
Општине Тител за 2016.
годину
2. Изурада
предлога
Годишњег
плана
рада
Оптинског
штаба
за
ванредне ситуације за 2017.

3. Попуна јединица цивилне
заштите опште намене по
одлуци обука и опремање
истих

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ
3
Надлежна орг.
јединица
општинског
органа управе

Надлежна орг.
јединица
општинског
органа управе

САРАЂУЈЕ

РОК

НАПОМЕНА

4
-Управа
за
ванредне
ситуације у
Новом Саду
(Управа)
- командант
и
начелник
Штаба
-Управа
за
ванредне
ситуације у
Новом Саду
(Управа)
- командант
и
начелник
Штаба

5
Јануар 2017.

6
Доставља се на
усвајање
Скупштини
Општине Тител

Јануар 2017.

Доставља се на
усвајање
Скупштини
Општине Тител

Надлежни
Органи
и
Организације на
територији
Општине
4. Разматрање
и
давање Надлежни
-Управа
мишљења на документе Органи
и -Начелник
Плана заштите и спасавања Организације на Штаба

Током године

У складу са
роковима
који

28. март 2017. год.

Службени лист општине Тител

у ванредним ситуацијама, у територији
Општини
Општине

број: 2
произилазе из
Упутства о
методолог.За
израду
Процене
угрожености
и планова

5. Праћење
опасности,
информисање
и
обавештавање
становништва
о
опасностима,
ризицима
који
угрожавају
становништво,
материјалним добрима и
животној
средини,
и
предузимање превентивних
и оперативних мера за
смањење
ризика
од
елементарних непогода и
друигх
несрећа
током
године

Надлежна орг.
јединица
општинског
органа урпаве

6. Разматрање извештаја о
резултатима
студије
покривености системом за
јавно узбуњивање

Надлежна орг.
јединица
општинског
органа управе

-Управа,
-Начелник
Штаба

III квартал

7. Разматрање Извештаја о
предузимању превентивних
мера у облати одбране од
поплава из надлежности
општине
8. Разматрање Извештаја о
стању,
управљању,
евиденцији
и
проблематици склањања на
подручју општине
9. Информисање Штаба о
стању израђености планова
заштите и спасавања као и
плановима заштите од
удеса, у општини
10. Разматрање Информације о
активностима,
стању,
предузетим
мерама
и
проблемима у реализацији
задатака
Ватрогасноспасилачке јединице у
Општини у 2017. години
11. Разматрање Извештаја о
функционисању
система
одбране од града, на

Надлежна орг.
јединица
општинског
органа управе

-Управа,
-Начелник
Штаба,
-надлежно
ВДП
-Управа,
-Начелник
Штаба,
-ЈП
„Склоништа“
-Управа,
-Начелник
Штаба,

IV тромесечје

Надлежна орг.
јединица
општинског
органа управе
Надлежна орг.
јединица
општинског
органа управе
Надлежна орг.
јединица
општинског
органа управе

Надлежна орг.
јединица
општинског

Током године

-Управа,
-Начелник
Штаба,
-командир
ВСЈ
Општини

III квартал

Током године

II
и IV
тромесечје
у

Надлежна III
и IV
орг.
тромесечје
јединица

страна 39.

страна 40.

број: 2

Службени лист општине Тител

подручју општине

органа управе

28. март 2017. год.

општинског
органа управе
- Надлежна Током године
орг.
јединица
општинског
органа управе

12. Разматрање Извештаја о
спровођењу превентивних
мера заштите од пожара на
територији Општине и о
реализацији
Плана
превентивних мера заштите
од пожара и код субјеката
који складиште, користе и
превозе опасне материје.
13. Разматрање Извештаја о
спровођењу превентивних
мера заштите од пожара на
територији Општине тител
пред жетву, за време жетве
и
код
превоза
и
складиштена
стрмних
усева

Надлежна орг.
јединица
општинског
органа управе

14. Разматрање Информације о
стању
попуне
и
оспособљености јединица
повереника и
заменика
повереника
цивилне
заштите,
и
јединица
цивилне заштите опште
намене Општине.

Надлежна орг.
јединица
општинског
органа управе

15. Разматрање Информације о
облицима сарадње између
свих
субјекта
система
заштите и спасавања на
територији
Општине
(привредна друштва и
друга
правна
лица,
невладине
организације,
Војска,
МУП;
инспекцијски
и
други
органи), у реализацији
задатака заштите
и
спасавања на подручју
Општине
16. Разматрање Информације о
свим видовима обучавања
субјекта
из
области
заштите и спасавања у
Општини

Надлежна орг.
јединица
општинског
органа управе

Надлежна орг.
јединица
општинског
органа управе

Надлежна IV тромесечје
орг.
јединица
општинског
органа управе

17. Разматрање Извештаја о
раду
стручноопративних
тимова за извршавање
специфичних
задатака
заштите
и
спасавања

Надлежна орг.
јединица
општинског
органа управе

-са
IV тромесечје
руководиоце
м СОТ-а,
са
члановима

Надлежна орг.
јединица
општинског
органа управе

Јул

-Управа,
-Начелник
Штаба,

Надлежна
орг.
јединица
општинског
органа управе

III
тромесечје

III
тромесечје

28. март 2017. год.

Службени лист општине Тител

(образовних
за потребе
Штаба).
18. Остала актуелна питања,
која
се
односе
на
предузимање превентивних
и
других
мера
у
реализацији
задатака
цивилне
заштите
(снабдевање и квалитет
пијаће воде и др.).

број: 2

страна 41.

Штаба
Надлежна орг.
јединица
општинског
органа управе

-са
руководиоце
м СОТ-а,
- са
члановима
Штаба

КОМАНДАНТ
мр Драган Божић, с.р.

10

На основу члана 29. став 1. тачка 21. и члана 81. став 1. Статута општине Тител („Службени лист
општине Тител“ број 10/2014-пречишћен текст ) Скупштина општине Тител на 11. седници одржаној 28.
03. 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на План и програм рада за 2017. годину
Народне библиотеке „Стојан Трумић“ Тител

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада за 2017. годину Народне библиотеке „Стојан
Трумић“ Тител који је донео Управни одбор Народне библиотеке „Стојан Трумић“ Тител на седници
одржаној дана 29.12. 2016.године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-8 /2017-I
Дана: 28.03. 2017.године
Тител

Председник СО
Весна Кнежевић, с.р.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-08/2017-I
Дана: 28.03.2017. године
Тител
На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09,
81/09, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и
145/14), члана 29. став 1. тачка 27 и 81. Статута општине Тител ("Службени лист општине Тител" бр. 10/14)
и члана 14. и 15. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта (Службени лист Општине
Тител, бр. 9/16), Скупштина општине Тител на 11.седници одржаној 28.03.2017. године, доноси следеће:
РЕШЕЊЕ
I
ОТУЂУЈЕ СЕ грађевинско земљиште у јавној својини, површине 6.296 m2, парцела број 2252,
уписано у лист непокретности број 2976 К.О. Тител, из јавне својине Општине Тител, путем прикупљања
понуда јавним огласом и преноси предузећу DOO HYROGEN MG TITEL, Змај Јовина број 13, Тител,
матични број: 21054968, ПИБ: 108723548, по цени од 15.750,00 евра (што је према средњем курсу НБС на
дан подношења понуда 03.03.2017.године износило: 1.947.832,425 динара) ради изградње објеката и терена
намењених спорту и рекреацији, туристичких објеката, угоститељских и угоститељско туристичких
објеката.
II
ОБАВЕЗУЈУ СЕ предузеће DOO HYROGEN MG TITEL, да у року од 30 дана од дана
правоснажности овог решења, са Општином Тител закључи Уговор о отуђењу грађевинског земљишта,
којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.
III
Грађевинско земљиште из тачке 1. овог решења опремљено је објектима инфраструктуре: пут,
водовод, електромрежа, уз обавезу купца да на предметном земљишту о свом трошку сноси све евентуалне
трошкове припремања парцеле.
IV
Укупан износ за отуђење непокретности из тачке 1. овог решења умањује се за износ уплаћеног
депозита у висини од 220.000,00 динара (што је на дан уплате 08.02.2017. године према средњем курсу НБС
износило 1.776,09 евра), а разлика у износу од 13.973,91 евра уплаћује се према средњем курсу НБС на дан
уплате на уплатни рачун број: 840-811151843-89 по моделу 97 са позивом на број: 239108723548.
Образложење
На основу члана 13. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта (Службени лист
Општине Тител, бр.9/16), Комисија за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта објавила је дана
01.02.2017. године јавни оглас о спровођењу поступка отуђења грађевинског земљишта у својини општине
Тител, путем прикупљања понуда, за парцелу број 2252 К.О. Тител, површине 6.296m2. Јавни оглас о
отуђењу био је оглашен у периоду од 01.02.2017. године до 01.03.2017. године на огласној табли општине
Тител и у дневном листу „Дневник“.
Комисија за отуђење грађевинског земљишта, заседела је дана 03.03.2017. године и сачинила
записник у коме је констатовано да је поднета једна понуда, која је благовремена и уредна, понуђача DOO
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HYROGEN MG TITEL, Тител са понуђеним износом од 15.750,00 евра (што је према средњем курсу НБС
на дан подношења понуда 03.03.2017.године износило: 1.947.832,425 динара).
Комисија је доставила Записник Општинском већу, како би исти размотрили и утврдили предлога
решења о отуђењу грађевинског земљишта.
На основу наведеног решено је као у диспозитиву овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се покренути управни спор пред
Управним судом у року од 30 дана од дана његовог достављања.
Решење доставити:
1. DOO HYROGEN MG TITEL,
2. Јавно правобранилаштво
3. Архиви

Председник СО Тител
Весна Кнежевић, с.р.
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На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009
исправка 64/2010 - Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС,50/2013- одлука УС и 98/2013одлука УС, члан 29. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 10/2014-пречишћен
текст), Скупштина општине Тител, је на 11. седници одржаној 28.03. 2017 . године, доноси
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ
ОПШТИНЕ ТИТEЛ
I
Образује се Kомисија за планове Општине Тител.
II
Задатак ове Комисије је обављање стручних послова у поступку израде и спровођења планских
докумената, као и давања стручног мишљења по захтеву надлежних органа управе Скупштине општине
Тител.
III
Комисија за планове има председника и шест чланова.
IV
У Комисију за планове именују се:
1. Маринко Тривуновић, саобр.техничар
2. Вања Вукадиновић-Ђурић дипл.инж.арх.
3. Бранислава Топрек, дипл.инж.арх.
4. Владимир Соро, дипл.инж.пољ.
5. Анка Митрић, дипл.инж.грађ.
6. Горан Станојковић, дип.инж.произ.менаџмента
7. Шандор Силвестер, геометар

председник
члан – представник Министарства
члан – представник Министарства
члан
члан
члан
члан

V
Комисији припада накнада за стручни рад која се обезбеђује из средстава буџета.
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VI
Стручне и административне послове за рад Комисије обавља секретар Комисије Олгица Грилец-Тот
дипломирани правник.
VII
Даном доношења овог Решења престаје да важи Решење број 02-80/2012-I („Службени лист
општине Тител“ број 21/2012.), због истека мандата.
VIII
Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Тител“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02 - 10 /2017-I
Дана: 28.03. 2017. године
Тител

Председник
Весна Кнежевић, с.р.
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На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити, (“Службени гласник РС“ бр. 107/05,
72/09, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др. закон, 93/2014, 96/2015, 106/2015 ), члана 29. став 1.
тачка 10. и члана 81. став 1.Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ 10/2014-пречишћен
текст, Скупштина општине Тител на 11.седници одржаној 28.03. 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора
Дома здравља Тител
I
РАЗРЕШАВА СЕ председник Надзорног одбора Дома здравља Тител, због оставке
ИВАНА КОЛАК из Титела
ИМЕНУЈУ СЕ председник Надзорног одбора Дома здравља Тител.
ОЛИВЕРА ТОПАР из Титела
II
Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Тител“.
III
Мандат изабраног председника траје до истека мандата осталих чланова именованих Решењем СО
Тител број 02-69/2016-I
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02- 1 /2017-I
Дана: 28.03. 2017. године
Тител

Председник СО
Весна Кнежевић, с.р.

28. март 2017. год.
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На основу члана 42. Закона о ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“ бр. 111/09, 92/2011, 93/2012)
и члана 10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Сл.гласник РС“ бр. 89/10),
члана 29. и члана 81. став 1. Статута Општине Тител („Сл.лист општине Тител“ бр. 10/2014-пречишћен
текст), Скупштина Општине Тител на 11. седници одржаној 28.03. 2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о измени Решења о постављењу команданта, заменика команданта, начелника и чланова
Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Тител
У Решењу о постављењу команданта, заменика команданта, начелника и чланова Општинског
штаба за ванредне ситуације Општине Тител („Сл.лист општине Тител“ бр. 14/2014), у тачки I, подтачке 7.
12.14.16. и 21. мењају се и гласе:
-

у тачки I, подтачка 7 мења се и гласи:
7. Ненад Панић - члан извршног органа општине

-

у тачки I, подтачка 12 мења се и гласи:
12. Богољуб Марковић - Установа за заштиту природе и културних добара „Тителски брег“.

-

у тачки I, подтачка 14 мења се и гласи:
14. Драган Стојичић - Представници привредних друштава - „ЋИРИЋ АГРО МЂЖ“ ДОО
Тител.

-

у тачки I, подтачка 16 мења се и гласи:
16. Немања Милекић - ДОО „Нелт“ Тител.

-

у тачки I, подтачка 21 мења се и гласи:
21. Ивица Бутурић - Лучка капетанија Тител.

Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Тител“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-11 /2017-I
Дана: 28.03. 2017. године
Тител

Председник СО
Весна Кнежевић, с.р.
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На основу члана 50. тачка 18. , члана 81. став 2. Статута општине Тител („Службени лист општине
Тител“ број 3/2002,1/2005 и 18/2008) и члана 3. Одлуке о студентским стипендијама („Службени лист
општине Тител“ број 11/2013), а на предлог Комисије за доделу студентских стипендија, председник
општине, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ
БРОЈА И ВИСИНА СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017 ГОДИНУ
I
У решењу о утврђивању броја и висина студентских стипендија за школску 2016/2017 годину
,објављеном у „Службеном листу општине Тител“ број 14/2016,у члану III став 1,алинеја 2“. број
6.“замењује се бројем „7“.
II
У члану IV став 1.алинеја 2 „ број 21“ замењује се бројем“22“
Остали чланови Решења остају непромењени .
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења.
IV
Решење објавити у „Службеном листу општине Тител“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ТИТЕЛ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 67-3/2016-II
Дана: 03.02.2017.године
ТИТЕЛ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
мр Драган Божић,ср
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