СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
ГОДИНА LIII

ТИТЕЛ, 29. MART 2018. ГОДИНЕ

БРОЈ 2.

1
На основу члана 27. став 2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016-др.закон и 108/2016), члана 29. став 1. тачка 27. Статута општине Тител („Службени лист
општине Тител“ број 10/2014-пречишћен текст) и члана 2. став 1. тачка 1 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“ број 9/2013) и члана 5. Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ број 24/12, 48/15,
99/15, 42/17 и 94/17), Скупштина Општине Тител, на 20. седници одржаној дана 29.03. 2018. године, доноси
ОДЛУКУ
Члан 1.
Предлаже се Влади Републике Србије да донесе Одлуку о преносу права јавне својине са Републике
Србије на општину Тител, без накнаде и то на: парцели број 2601/2 површине 10 ха 98 а 44 м2, врста
земљишта-грађевинско земљиште уписано у лист непокретности број 1306 К.О. Шајкаш, чији је корисник
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у службеном листу Општине Тител.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-6 /2018-I
Дана: 29.03.2018.године
Тител

Председник СО
Весна Кнежевић С.Р.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење одлуке којом се предлаже пренос права јавне својине на парцели број 2601/2
површине 10 ха 98 а 44 м2 уписане у лист непокретности број 1306 К.О. Шајкаш у власништву Републике
Србије у јавну својину општине Тител садржан је у члану 27. став 2. Закона о јавној својини („Службени
гласник РС“ број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон и 108/2016), којим је прописано да о
прибављању и располагању стварима у својини Републике Србије за потребе државних органа и
организација, о преносу права јавне својине на непокретностима у својини Републике Србије на другог
носиоца права јавне својине одлучује Влада Републике Србије. У члану 29. став 1. тачка 27. Статута
општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 10/2014-пречишћен текст) у коме је утврђено да
Скупштина општине Тител одлучује о прибављању непокретности у јавну својину и члану 3. став 1. 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“ број 9/2013) као и
члану 5. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени
гласник РС“ број 24/12, 48/15, 99/15, 42/17 и 94/17) у којој је прописано да у случају преноса права јавне
својине на непокретности између различитих носилаца тог права, непокретности се могу преносити испод
тржишне цене, односно без накнаде, с тим да такво располагање мора бити посебно образложено.

страна 10.

број: 2

Службени лист општине Тител

29. март 2018. год.

Разлози за доношење С.Р.Б.К. „БАИЛО“ ДОО Нови Сад обратио се општини Тител са намером да изгради
спортско рекреативни комплекс у Шајкашу, при чему је општина Тител позитивно одговорила уочивши
јавни интерес за изградњу таквог комплекса, а на седници Скупштине општине Тител одржаној дана
17.09.2004. године одборници су усвојили Одлуку о доношењу плана детаљне регулације спортско
рекреативног центра „Баило“ у Шајкашу („Службени лист Општине Тител“ број 11/2004 од 17.09.2004.
године) а који је израдио ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад бр. 11-25/04-I, 17.09.2004. године.
Планом су утврђена правила уређења која обухватају границу обухвата плана; поделу грађевинског
земљишта на јавно и остало; јавне површине и објекте; поделу осталог земљишта на функционалне
средине; правила грађења и др.
Извршни одбор Општине Тител је дана 20.08.2004. године донео решење бр 06-03 II-04 којим се даје у
закуп грађевинско земљиште у КО Шајкаш, парцела број 2601/2 површине 10 ха 98 а 44 м2, а на основу
члана 76. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.47/03), члана 2. Одлуке о давању у
закуп грађевинског земљишта („Службени лист општине Тител“ бр.7/03 и 5/04) и члана 72. Статута
општине Тител („Службени лист општине Тител“ бр.11/99, 7/00, 1/01, 17/01). На основу наведеног решења,
као и на основу члана 81. и 82. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.47/03), члана 9.
Одлуке о давању у закуп („Службени лист општине Тител“ бр. 7/03 и 5/04) и члана 5. Одлуке о оснивању
ЈП „Простор“ Тител („Службени лист општине Тител“ бр. 2/96, 2/97, 3/98 и 3/00) закључен је Уговор о
закупу грађевинског земљишта између ЈП „Простор“ Тител, као закуподавца и „БАИЛО“ ДОО Нови Сад,
као закупца на дан 30.08.2004. године.
Парцела број 2601/2 КО Шајкаш која је предмет уговора о закупу према изводу из листа непокретности
број 1306 бр. 01-952-1/2004-150 од 10.05.2004. године државна је својина, земљиште у грађевинском
подручју, а као корисник је тада био уписан „Тител“ АД. Општина Тител је започела поступак преговарања
са „Тител“ АД о одузимању права коришћења на парцели бр.2601/2 КО Шајкаш и додели друге парцеле на
коришћење, а у међувремену је Служба за катастар непокретности Тител уписала право коришћења на
предметној парцели Министарству пољопривреде, шумарстава и водопривреде позивајући се на члан 94.
Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС бр. 62/2006). Међутим, како је у питању
земљиште у грађевинском подручју приликом закључења уговора о закупу на снази је био Закон о
планирању и изградњи („Службени лист РС“ бр. 47/03) којим је било предвиђено да се општина стара о
рационалном коришћењу осталог грађевинског земљишта и да може донети програм уређивања тог
земљишта нарочито ради изградње већих зона предвиђених регулационим планом.
Општина Тител се обратила захтевом број 46-10/2012-IV-03 од 12.12.2013. године Републичкој дирекцији
за имовину Републике Србије, ради преноса права јавне својине без накнаде на кат. парцели број 2601/2 КО
Шајкаш са Републике Србије на општину Тител, чиме би се створили услови за изградњу спортско
рекреативног центра „Баило“ у Шајкашу. У том смислу Републичка дирекција за имовину Републике
Србије, дана 19.12.2017. године затражила је да јој се између остале наведене документације достави и
одлука надлежног органа општине Тител, којом се предлаже Влади Републике Србије да из јавне својине
Републике Србије пренесе у јавну својину општине Тител без накнаде наведена катастарска парцела, са
образложењем, а све у циљу даљег поступања Републичке дирекције за имовину Републике Србије по
захтеву општине Тител од 12.12.2013. године.
За спровођење ове Одлуке нису потребна финансијска средства из буџета општине Тител.
На основу изнетог предлаже се Скупштини општине Тител да донесе Одлуку у предложеном тексту.
Општинско Веће

29. март 2018. год.

Службени лист општине Тител

број: 2
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На основу члана 81. став 1. Статута Општине Тител („Службени лист Општине Тител“, број 10/2014
– пречишћен текст), Скупштина општине Тител, на својој 20. седници, одржаној дана 29.03. 2018. године,
доноси:
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
о оснивању Установе за заштиту природе и културних добара
„Тителски брег“ Тител
Одлука о оснивању Установе за заштиту природе и културних добара „Тителски брег“ Тител
(„Службени лист општине Тител, број:14/2016), мења се на следећи начин:
Члан 1.
У одлуци о оснивању Установе за заштиту природе и културних добара „Тителски брег“ Тител
(„Службени лист општине Тител, број:14/2016), мења се назив Установе, тако да гласи:
„Установа за заштиту природе „Тителски брег“ Тител“
Члан 2.
У члану 1. став 1. речи „и културних “ се бришу.
Члан 3.
У члану 2. став 1. и ставу 5. алинеја 1. речи „и културних “ се бришу.
Члан 4.
У члану 4. речи „ и Законом о заштити културних добара“ се бришу.
Члан 5.
У члану 5 став 1. речи „и културних добара “ се бришу.
Члан 6.
У члану 6. став 1. бришу се речи „и културних добара“, а у ставу 2. бришу се речи „и КД“.
Члан 7.
У члану 7. став 1.мења се и гласи:
„Претежна делатност Установе је:
9104 Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности“.
У ставу 2. реч „Јавна“ се брише.
Члан 8.
У члану 10. тачке 2., 4. и 5. се бришу.
Досадашња тачка 3. постаје тачка 2., а тачке 6.,7.,8., и 9. постају тачке 3.,4.,5. и 6.
Члан 9.
У члану 20. тачка 1. речи „на који сагласност даје оснивач“, се бришу.
Члан 10.
У члану 24. у ставу 3. речи „и културних добара“ се бришу.
У ставу 4. реч „Јавна“ и речи „и културних добара“ се бришу.
Члан 11.
Остале одредбе Одлуке о оснивању Установе за заштиту природе и културних добара „Тителски
брег“ Тител остају не промењене.

страна 12.

број: 2

Службени лист општине Тител

29. март 2018. год.

Члан 12.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Тител.“
Република Србија
Аутномна Покрајина Војводина
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
Број: 011-3/2018-I
Датум: 29.03. 2018. године
Тител

Председник Скупштине
Весна Кнежевић, с.р.
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На основу члана 536. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" бр. 36/2011, 99/2011 и
83/2014 – др. закон, 5/2015) Скупштина општине Тител на 20. седници одржаној 29.03. 2018. године,
доноси
ОДЛУКУ
о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја Јавног предузећа „Тителски брег“
Тител у ликвидацији
I
УСВАЈА СЕ Годишњи ликвидациони извешатај Јавног предузећа „Тителски брег“ Тител у
ликвидацији, који је саставио ликвидациони управник .
II
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Tител“.
III
Саставни део ове Одлуке је текст Годишњег ликвидационог извештаја Јавног предузећа „Тителски
брег“ Тител у ликвидацији.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-14 /2018-I
Дана: 29.03. 2018.године
Тител

Председник СО
Весна Кнежевић, с.р

4
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТИТЕЛСКИ БРЕГ“ – у ликвидацији
ТИТЕЛ, Главна бр.10
Број: 07/2018
Датум: 21.02.2018. године
У складу са одредбом члана 537. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 36/2011,
99/2011, 83/2014 и 5/2015), ликвидациони управник ЈП „Тителски брег“ – у ликвидацији из Титела, ул.
Главна 10. матични број 20557885, ПИБ 106220537, дана 21.02.2018. године сачињава:
ГОДИШЊИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ
о радњама ликвидационог управника, са образложењем разлога
због којих се ликвидација наставља

29. март 2018. год.

Службени лист општине Тител

број: 2

страна 13.

Над ЈП „Тителски брег“ – у ликвидацији из Титела, уписаним у Регистар привредних субјеката
Агенције за привредне регистре, матични број 20557885, ПИБ 106220537, са пословним бројем рачуна у
Трезору број 840-1014743-50 Одлуком оснивача – Скупштине општине Тител, покренут је поступак
ликвидције, што је регистровано Решењем Агенције за привредне регистре број БД 96494/2016 од
07.12.2016. године, где је са наведеним датумом објављен и оглас на интернет страници Агенције за
привредне регистре, са позивом повериоцима да пријаве своја потраживања на адресу ЈП „Тителски брег“ –
у ликвидацији, Главна 10. 21240 Тител.
Ликвидациони управник је сачинио почетни ликвидациони биланс са стањем на дан 06.12.2016.
године, односно на дан који претходи дану покретања поступка ликвидације. Исти је доставио Оснивачу и
предузео све радње пред надлежним пореским органом за спрововођење ликвидационог поступка.
Чланом 536. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и
5/2015), обавеза ликвидационог управника је да најраније у року од 90 дана, а најкасније у року од 120 дана
састави Почетни ликвидациони извештај и у истом року га поднесе Оснивачу односно Скупштини општине
Тител на усвајање.
Почетни ликвидациони извештај Скупштина општине Тител је усвојила дана 27.04.2017. године, и
он је регистрован у складу са Законом, Решењем у Агенцији за привредне регистре број БД 49026/2017 од
09.06.2017. године.
У току 2017. године вршене су активности везане за плаћање признатим повериоцима у складу са
усвојеним Почетним ликвидационим извештајем, такође и активности у вези са судским поступцима који
су у току, а који су покренути и воде се против ЈП „Тителски брег“ – у ликвидацији, као и остале обавезе у
складу са Законом.
Ликвидација ЈП „Тителски брег“ – у ликвидацији се наставља и током пословне 2018. године.
Потребно је извршити плаћање преосталих обавеза признатим повериоцима у складу са усвојеним
Почетним ликвидационим извештајем.
У току су судски поступци који се воде пред Основним судом у Новом Саду против предузећа, који
су отпочели у току ликвидације, а имају за предмет утврђивање висине потраживања од стране бивших
запослених према ЈП „Тителски брег“ – у ликвидацији, од чијег исхода по правоснажном окончању зависи
обим обавеза Предузећа према повериоцима као и обим масе за подмирење обавеза.
Док се не окончају судски спорови и изврши исплата свих признатих потраживања, ликвидација ЈП
„Тителски брег“ – у ликвидацији не може бити окончана. А то се може очекивати у току пословне 2018.
године.
Ликвидациони управник
ЈП „Тителски брег“ - у ликвидацији
Богољуб Марковић, с.р.

5

На основу члана 537. став 1. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" бр. 36/2011,
99/2011 и 83/2014 – др. закон, 5/2015) Скупштина општине Тител, као оснивач предузећа „Простор“
Тител у ликвидацији, на 20. седници одржаној 29.03. 2018. године, доноси
ОДЛУКУ
о усвајању Годишњег ликвидационог извешатаја
Јавног предузећа „Простор“ Тител у ликвидацији
I
УСВАЈА СЕ Годишњи ликвидациони извешатај Јавног предузећа „Простор“ Тител
ликвидацији, који је саставио ликвидациони управник дана 21.02.2018. године.

у

страна 14.

број: 2

Службени лист општине Тител

29. март 2018. год.

II
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Tител“.
III
Саставни део ове Одлуке је текст Годишњег ликвидационог извештаја Јавног предузећа „Простор“
Тител у ликвидацији.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-1 /2018-I
Дана: 29.03. 2018.године
Тител

Председник СО
Весна Кнежевић, с.р

6

У складу са одредбом члана 537. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011,
99/2011, 83/2014 и 5/2015), ликвидациони управник Јавног предузећа „Простор“ Тител – у ликвидацији из
Титела, ул. Главна бр. 14, матични број 08635498, ПИБ 101455693, дана 21.02.2018. године сачињава:
ГОДИШЊИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ
о радњама ликвидационог управника,
са образложењем разлога због којих се ликвидација наставља
Над Јавним предузећем „Простор“ Тител – у ликвидацији из Титела, уписаним у Регистар
привредних субјеката Агенције за привредне регистре, матични број 08635498, ПИБ 101455693, са
пословним бројем рачуна у Трезору бр. 840-1013743-43, Одлуком оснивача – Скупштине Општине Тител,
покренут је поступак ликвидације, што је регистровано решењем Регистратора Регистра привредних
субјеката Агенције за привредне регистре, број БД 96484/2016 од 08.12.2016. године, са којим датумом је
објављен и оглас на интернет страни Агенције за привредне регистре, са позивом повериоцима да пријаве
своја потраживања на адресу Тител, Главна бр.14, Јавно предузеће „Простор“ Тител – у ликвидацији.
Ликвидациони управник је саставио почетни ликвидациони биланс са стањем на дан 07.12.2016. године,
односно на дан који претходи дану покретања поступка ликвидације, доставио га Оснивачу и предузео све
радње пред надлежним пореским органом за спровођење ликвидационог поступка.
Чланом 536. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015),
обавеза ликвидационог управника је да најраније у року од 90 дана, а најкасније у року од 120 дана састави
Почетни ликвидациони извештај и у истом року га поднесе Оснивачу (Скупштини општине Тител) на
усвајање, што је и урађено.
Почетни ликвидациони извештај Скупштина општине Тител је усвојила дана 27.04.2017. године, и он је
регистрован у складу са Законом решењем Регистратора привредни субјеката Агенције за привредне
регистре број БД 41372/2017 од 18.05.2017. године.
У току 2017. године вршене су активности везане за плаћања признатим повериоцима у складу са
усвојеним Почетним ликвидационим извештајем, такође и активности везане за судске поступке у току,
који су покренути и воде се против Предузећа, као и остале сталне обавезе у складу са Законом.

29. март 2018. год.

Службени лист општине Тител
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страна 15.

Ликвидација Јавног предузећа „Простор“ Тител – у ликвидацији се наставља и током пословне 2018.
године. Потребно је извршити плаћања преосталих обавеза признатим повериоцима у складу са усвојеним
Почетним ликвидационим извештајем.
У току су судски поступци што се воде пред надлежним Судом против Предузећа, који су отпочели још и
пре почетка ликвидације, а имају за предмет утврђивање потраживања према Предузећу, од чијег исхода по
правоснажном окончању зависи обим обавеза Предузећа према ликвидационим повериоцима као и обим
ликвидационе масе за подмирење обавеза.
Због специфичности и значаја ових предмета (пошто су у питању обавезе које се мере стотинама милиона
динара), окончање истих се неможе тачно проценити и очекивати у току ове пословне године, као и да ли
ће бити потребно због значаја исхода покренути жалбени поступак. Стога се окончање поступка
ликвидације неможе очекивати са сигурношћу у току пословне 2018. године.
Дакле, све док се не окончају судски процеси и изврши исплата свих признатих потраживања, ликвидација
Јавног предузећа „Простор“ Тител – у ликвидацији неможе бити окончана.
У Тителу, 21.02.2018. године
Ликвидациони управник
Игор Ћурувија, инж.ел., с.р.
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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
10/2014-пречишћен текст ) Скупштина општине Тител на 20. седници одржаној 29.03.2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Тител за 2018. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања Jавног комуналног предузећа „Комуналац“ Тител
за 2018. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Тител, на седници одржаној дана 30.11.
2017.године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Tител“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06- 08 /2018-I
Дана: 29.03. 2018.године
Тител

Председник СО
Весна Кнежевић, с.р

страна 16.

број: 2

Службени лист општине Тител
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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 20. седници одржаној
29.03. 2018. године, донела је
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2018. годину

-

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

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2018. годину

Тител, март 2018. 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
14.02.2018. године, донео
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2018. годину
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: 82-2/2018-II
Дана: 14.02.2018. године
Тител

КОМАНДАНТ
Драган Божић,с.р.

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.

29. март 2018. год.
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страна 17.

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 2018. године у основи се заснива на
постојећим законским прописима, а његова реализација ће зависити и од свих подзаконских аката које у
2018. 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 2018. години извршаваће и друге задатке који
нису саставни део овог плана.
I
ТЕЖИШНИ ЗАДАЦИ
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
У 2018. ГОДИНИ
1. Задаци који се односе на:
а) Израду Годишњег извештаја о раду Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Тител за 2017.
годину.
б) Израду и утврђивање предлога Годишњег плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације Општине
Тител за 2018. 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.
- 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.

страна 18.
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29. март 2018. год.

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.
бр.
1
1.

2.

3.

4.

5.

САДРЖАЈ РАДА АКТИВНОСТИ
2
Израда предлога
Годишњег извештаја о
раду
Општинског штаба за
ванредне ситуације
Општине Тител за 2016.
годину
Изурада предлога
Годишњег плана рада
Оптинског штаба за
ванредне ситуације за
2017.
Попуна јединица цивилне
заштите опште намене по
одлуци обука и опремање
истих
Разматрање и давање
мишљења на документе
Плана заштите и
спасавања у ванредним
ситуацијама, у Општини

Праћење опасности,
информисање и
обавештавање
становништва о
опасностима, ризицима
који угрожавају
становништво,
материјалним добрима и
животној средини, и
предузимање

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ
3
Надлежна орг.
јединица
општинског
органа управе

Надлежна орг.
јединица
општинског
органа управе
Надлежни
Органи и
Организације
на територији
Општине
Надлежни
Органи и
Организације
на територији
Општине

Надлежна орг.
јединица
општинског
органа урпаве

САРАЂУЈЕ

РОК

НАПОМЕНА

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

5
Јануар
2018.

6
Доставља се на
усвајање
Скупштини
Општине Тител

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

Јануар
2018.

Доставља се на
усвајање
Скупштини
Општине Тител

Током
године
-Управа
-Начелник Штаба

У складу
са
роковима
који
произилаз
е из
Упутства
о
методоло
г.За
израду
Процене
угрожено
сти и
планова
Током
године
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превентивних и
оперативних мера за
смањење ризика од
елементарних непогода и
друигх несрећа током
године
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
Разматрање Извештаја о
стању, управљању,
евиденцији и
проблематици склањања
на подручју општине
Информисање Штаба о
стању израђености
планова заштите и
спасавања као и плановима
заштите од удеса, у
општини
Разматрање Информације
о активностима, стању,
предузетим мерама и
проблемима у реализацији
задатака Ватрогасноспасилачке јединице у
Општини у 2017. години
Разматрање Извештаја о
функционисању система
одбране од града, на
подручју општине
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.
Разматрање Извештаја о
спровођењу превентивних
мера заштите од пожара на
територији Општине тител

Надлежна орг.
јединица
општинског
органа управе

-Управа,
-Начелник Штаба,
-надлежно ВДП

IV
тромесечј
е

Надлежна орг.
јединица
општинског
органа управе

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

III
квартал

Надлежна орг.
јединица
општинског
органа управе

-Управа,
-Начелник Штаба,

Током
године

Надлежна орг.
јединица
општинског
органа управе

-Управа,
-Начелник Штаба,
-командир ВСЈ у
Општини

II и IV
тромесечј
е

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

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

III и IV
тромесечј
е

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Надлежна орг.
јединица
општинског
органа управе

Током
године

Јул
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пред жетву, за време жетве
и код превоза и
складиштена стрмних
усева
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
Разматрање Информације
о свим видовима
обучавања субјекта из
области заштите и
спасавања у Општини
Разматрање Извештаја о
раду стручноопративних
тимова за извршавање
специфичних задатака
заштите и спасавања
(образовних за потребе
Штаба).
Остала актуелна питања,
која се односе на
предузимање
превентивних и других
мера у реализацији
задатака цивилне заштите
(снабдевање и квалитет
пијаће воде и др.).

Надлежна орг.
јединица
општинског
органа управе

16.

17.

18.

-Управа,
-Начелник Штаба,

- Надлежна орг.
јединица
општинског органа
управе

III
тромесечј
е

III
тромесечј
е

Надлежна орг.
јединица
општинског
органа управе

- Надлежна орг.
јединица
општинског органа
управе

IV
тромесечј
е

Надлежна орг.
јединица
општинског
органа управе

-са руководиоцем
СОТ-а,
- са члановима
Штаба

IV
тромесечј
е

Надлежна орг.
јединица
општинског
органа управе

-са руководиоцем
СОТ-а,
- са члановима
Штаба

Комадант
мр Драган Божић, с.р.

29. март 2018. 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 20. седници одржаној дана 29. 03. 2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о измени Решења о постављењу команданта, заменика команданта, начелника и чланова
Општинског штаба за ванредне ситуације општине Тител
Именује се мајор Томислав Петровић, 19. логистички батаљон 1.бр.КоВ, Нови Сад, у Општински
штаб за ванредне ситуације општине Тител, као официр за цивилно-војну сарадњу.
Образложење
Именовање припадника Војске Србије у Општински штаб за ванредне ситуације је у складу са
предлогом Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне
ситуације у Новом Саду, број 82-114/18 од 30.01.2018.године, а на основу акта 1. бригаде КоВ Нови Сад,
који предвиђа активно учешће припадника Војске Србије у раду штабова за ванредне ситуације као и
правовремену размену информација и потребних мера на узајамној помоћи и сарадњи са локалним
органима власти.
Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Тител“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02- 12 /2018-I
Дана: 29. 03. 2018. године
Тител

Председник СО
Весна Кнежевић, с.р.
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На основу члана 130. став 3. и члана 140. став 2. Закона о здравственој заштити („Службени
гласник РС“ број 107/05, 72/09, - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12,45/13,93/14, 106/15 и 113/2017др.закон) и члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007,
83/2014-др. закон и 101/2016), члана 29. став 1. тачка 10. и члана 81. став 1. Статута општине Тител
(„Службени лист општине Тител“ број 10/2014-пречишћен текст), Скупштине општине Тител на 20.
седници одржаној 29.03.2018. године дноси
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника и члана Управног
одбора Дома здравља Тител
РАЗРЕШАВА СЕ председник Управног одбора Дома здравља Тител,
професор др Душица Ракић, због оставке
II
ИМЕНУЈЕ СЕ председник Управног одбора Дома здравља Тител,
мастер правник Тамара Јолџић
I
РАЗРЕШАВА СЕ члан Управног одбора Дома здравља Тител, из реда запослених:
др Миодраг Јанковић, због именовања за вршиоца дужности директора Дома здравља Тител
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II
ИМЕНУЈЕ СЕ члан Управног одбора Дома здравља Тител, из реда запослених:
др Катарина Панић
III
Решење објавити у „Службеном листу општине Тител“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-5 /2018-I
Дана: 29. 03. 2018. године
Тител

Председник СО
Весна Кнежевић, с.р
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Скупштина општине Тител, на 20. одржаној 29.03.2018. године, на основу члана 42. Закона о
правима пацијената („Службени гласник РС“ број 45/2013), члана 29. став 1. тачка 19. и члана 81. став 1.
Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 10/2014-пречишћен текст), доноси
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
I
Образује се Савет за здравље општине Тител, као посебно радно тело Скупштине општине Тител.
II
Савет за здравље се образује у следећем саставу :
1. Далија Тодић - члан из реда локалне самоуправе,
2. др Миодраг Јанковић - члан из локалне здравствене установе,
3. Ружа Јовановић - члан из реда локалне самоуправе,
4. Слађана Бореновић - члан, представник удружења грађана из реда пацијената,
5. Александар Бојовић - члан, представник Републичког фонда за здравственo
осигурање, Филијала за Јужнобачки управни округ - испостава у Тителу.

1)
2)
3)
4)

III
Задаци Савета су да:
разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу достављених и
прикупљених доказа и утврђених чињеница;
о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора здравствене установе ,
односно оснивача приватне праксе , на коју се приговор односи и даје одговарајуће препоруке ;
разматра извештаје сваетника пацијената , прати остваривање права пацијената и предлаже мере за
заштиту и промоцију права пацијената
подноси годишњи извештај о свом раду и предузетим мерама за заштиту права пацијената
Скупштини општине , министарству надлежном за послове здравља, надлежном секретаријату за
здравство Аутономне покрајине Војводине, а ради информисања и оставривања потребне сарадње ,
извештај доставља и Заштитнику грађана.

IV
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о образовању Савета за здравље општине Тител
број 02-50/2016-I („Службени лист општине Тител“ број 9/2016).

29. март 2018. год.
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V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Тител“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-16 /2018- I
Дана: 29.03. 2018. године
Тител

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Кнежевић, с.р
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На основу члана 29. тачка 19. и члана 81. став 1. Статута општине Тител („Службени лист општине
Тител“, бр. 10/2014 – пречишћен текст) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење
поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Службени лист општине Тител“
бр. 5/2009), Скупштина општине Тител на 20. седници, одржаној дана 29.03.2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за
давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
1.
Образује се Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини у општини Тител ( у даљем тексту: Комисија)
2.
Комисију чине председник и чланови :
Председник Комисије:
1. АЛЕКСАНДАР КУТУЗОВ из Новог Сада
Чланови Комисије:
1. ПАНИЋ НЕНАД из Вилова,
2. БАГИЋ ПРЕДРАГ из Мошорина,
3. САБО РОБЕРТ из Лока,
4. МИРКО ЖИГИЋ из Гардиноваца,
5. СЛОБОДАН ТРИВУНОВИЋ из Мошорина,
6. МИЛЕНКО ЧАВИЋ из Титела.
3.
Задатак Комисије из тачке 1. овог решења је да прикупи пријаве за јавну лицитацију, спроводи
поступке јавне лицитације, уредно води записнике и да достави предлог одлуке о давању у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини Председнику општине на даљи поступак.
4.
Председнику и члановима комисије по основу учешћа у раду Комисије припада одговарајућа
накнада у складу са одлуком којом се уређују накнаде одборника, именованих и постављених лица и
чланова радних тела у органима општине Тител.
5.
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о образовању Комисије за спровођење поступка
јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини број 02-49/2016-I
(„Службени лист општине Тител“ број 7/2016).
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6.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Тител“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Броj: 02-17 /2018- I
Дана: 29.03. 2018. године
Тител

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Кнежевић, с.р
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На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр.
41/2009, 53/2010,101/11,32/2013-Одлука УС, 55/2014,96/2015-др. закон и 9/2016-Одлука УС), члана 25. став
5. Пословника Општинског већа општине Тител („Сл. лист општине Тител“, бр. 18/2008) и предлога Савета
за безбедност саобраћаја на локалним путевима на територији општине Тител Општинско веће општине
Тител на 53. седници одржаној дана 30.03.2018.године, донело је
ПРОГРАМ
утрошка средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима на
територији општине Тител за 2018. годину
1. Овим Програмом се утврђује коришћење средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја
на путевима на територији општине Тител за 2018. годину.
2. За реализацију овог Програма Одлуком о буџету општине Тител за 2018. годину планирана су средства у
укупном износу од 10.000.000,00 динара, од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о
безбедности саобраћаја на путевима.
Део средстава из става 1. ове тачке у износу од 8.500.000,00 динара су пренета неутрошена наменска
средства из 2017. године, а део средстава у износу од 1.500.000,00 динара планиран је за 2018. годину, и
обезбедиће се сразмено оствареним приходима у буџету општине Тител,као и део одобрених и
реализованих средстава од стране АПВ у 2017 и 2018. години у износу од 0,00 динара и чине укупну
структуру планираних прихода дату у табели:
ТАБЕЛА 1: приходи 2018
Ред.бр.

Планирани приходи

Износ у
дин.

1

Приходи планирани буџетом од новчаних казни за саобраћајне
прекршаје у 2018. години

1.500.000

2

Пренета неутрошена средства од новчаних казни за саобраћајне
прекршаје у 2017. години

8.500.000

3

Одобрена средства од стране АПВ у 2017 и 2018 за побољшање
безбедности

0

1+2+3 Укупно планирана средства

10.000.000

29. март 2018. год.

Службени лист општине Тител
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ТАБЕЛА 2: расхода 2018
Ред.бр

. Планирани расходи

Износ у дин

1

Средства за поправљање саобраћајне инфраструктуре на теиторији
општине Тител

2.900.000,00

2

Средства за остале намене у вези унапређења безбедности саобраћаја на
путевима на територији општинеТител

2.100.000,00

2.1

Идентификација и класификација опасних места („црних тачака”) на
територији општине Тител са предлогом типских мера – повећање нивоа
безбедности саобраћаја у зонама школа, техничка припрема и опремање

300.000,00

2.2

Анализа хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације на
територији општине Тител

200.000,00

2.3

Научно истраживачки рад у области безбедности саобраћаја
(истраживања параметара, анкете, испитивања корисника; практичан
пример и израда одговарајућеметодологије; организација истраживања;
опрема и избор одговарајуће опреме за мерења)

200.000,00

2.4

Активности у циљу унапређење саобраћајнбог васпитања и образовања

700.000,00

2.4.1

Текуће поправке и одржавање- реконструкција саобраћајних полигона

100.000,00

2.4.2

Организовање такмичења из области знања о безбедности саобраћаја

300.000,00

2.4.3

Награда за децу учеснике у такмичењу

300.000,00

2.5

Набавка светлећих обележја (свитаца) за ученике основних школа од 1 до
5. разреда

200.000,00

2.6

Превентивно-промотивне и изложбене активности из области
безбедности саобраћаја

300.000,00

2.6.1

Израда промотивногматеријала из области безбедности саобраћаја

300.000,00

2.7

Рад тела за координацију и стручно усавршавање (присуство
семинарима, саветовањима, научним скуповима)

200.000,00

3

Техничко опремање органа надлежних за послове безбедности саобраћаја
(Техничко опремање: саобраћајне полиције,опрема, видео надзор)

5.000.000,00

3.1

Видео надзор раскрсница и брзински дисплеји

800.000,00

3.2

Административна опрема

700.000,00

3.3

Возила и остала опрема

3.500.000,00

3. Захтев за коришћење средстава рапоређених у тачки 2. у ТАБЕЛИ расхода:бр. 2 подтачке од 1. до 3. овог
Програма, у сарадњи са Саветом за безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Тител (у
даљем тексту: Савет )стручне службе или индиректни корисници буџета достављају Одељењу за финансије,
буџет и утврђивање и наплату ЛЈП у оквиру Општинске управе Тител. Израду предлога за коришћења

страна 26.
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средстава из тачке 1. – за поправљање саобраћајне инфраструктуре, врши Одељење за привреду, урбанизам,
заштиту животне средине, имовинско– правне, стамбено–комуналне и инспекцијске послове у сарадњи са
ЈКП“Комуналац“.
4. Стручне и административно-техничке послове у вези с реализацијом Програма обавља Одељење за
привреду Општинске управе Тител. Набавка добара, услуга и радова вршиће се у складу са важећим
прописима о јавним набавкама.
5. Надзор над спровођењем овог Програма обавља Одељење за финансије,буџет и утврђивање и наплату
ЛЈП ,Општинске управе Тител..
6. Координационо тело подноси Општинском већу општине Тител извештај о реализацији Програма, који
садржи податке о извршеним активностима и утрошку средстава, најкасније до 31. марта текуће за
претходну годину.
7. Овај Програм објавити у „Службеном листу општине Тител“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Тител
Број: 06-10/2018.
Дана: 30.03.2018.године
Тител

Председник Општинског већа
мр Драган Божић, с.р.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ТИТЕЛ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:06 - 9 /2018-III
Дана: 28.03. 2018. године
Тител
На основу члана 173. Законa о запосленима у аутономим покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016) и члана 25. Пословника о раду Општинског већа
општине Тител („Службени лист општине Тител“, број 18/2008), Општинско веће на 52. телефонској
седници одржаној дана 28.03.2018. године донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању Жалбене комисије у општини Тител
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Жалбена комисија у општини Тител у следећем саставу:
1. Милана Ђурић, мастер правник - председник
2. Миодраг Аћимовић, дипломирани правник- члан
3. Александар Кутузов, дипломирани економиста - члан
II
Председник и чланови жалбене комисије именују се на 5 (пет) година и могу бити поново
именовани.
Члану жалбене комисије дужност члана жалбене комисије престаје кад протекне време на које је
именован, ако поднесе писмену оставку, када испуни услове за старосну пензију или када буде разрешен.
III
Жалбена комисија је колегијални орган који, у складу са законом, одлучује у другом степену о:

29. март 2018. год.

-
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број: 2
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жалбама службеника у Општинској управи општине Тител на решења којима се одлучује о
њиховим правима и дужностима и
жалбама учесника интерног и јавног конкурса.
IV
Жалбена комисија примењује закон којим се уређује општи управни поступак.

V
Председник и чланови жалбене комисије имају право на месечну новчану накнаду за рад у висини
од 5000,00 динара у нето износу.
VI
Стручно-техничке и административне послове за жалбену комисију врши орган управе код кога се
обезбеђују и средства за рад комисије.
VII
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Тител“ и званичној интернет презентацији
општине Тител. Овим решењем се ставља ван правне снаге решење Општинског већа број 06-5/2018-III од
01.03.2018.године.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 173. Законa о запосленима у
аутономим покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016) којим је
прописано да жалбену комисију образује Општинско веће и члану 25. Пословника о раду Општинског већа
општине Тител („Службени лист општине Тител“, број 18/2008), којим је прописано да у вршењу својих
надлежности Општинско веће доноси одлуке, решења, закључке, упутства, наредбе, правилнике и друга
потребна акта.
Одредбама члана 178. Закона о запосленима у аутономим покрајинама и јединицама локалне
самоуправе прописано је да најмање два члана жалбене комисије морају да имају стечено високо
образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, са најмање пет година радног искуства у
струци. Председник и чланови жалбене комисије, именују се на пет година и могу да буду поново
именовани. Такође је прописано да чланови жалбених комисија имају право на накнаду за рад, чију висину
одређује Веће.
На основу напред наведеног одлучено је као у диспозитиву решења.
Председник Општинског већа
мр Драган Божић, с.р.

