
 

 
ГОДИНА LIII ТИТЕЛ, 3. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 3. 

 

 
На основу члана 11. и члана 32. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018) и члана 85. Статута Општине Тител 

(„Службени лист општине Тител“, број 10/2014-пречишћен текст), Скупштина општине Тител, на 30. седници 

одржаној 03.04. 2019. године, по прибављеном мишљењу Министарства државне управе и локалне самоуправе 

број 110-00-00107/2019-24  од 28.03.2019. године, донела је 

 

С Т А Т У Т  

ОПШТИНЕ ТИТЕЛ 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Предмет уређивања 

Члан 1.  

Овим статутом, у складу са законом, уређују се нарочито: права и дужности Општине Тител (у даљем 

тексту: Општина) и начин њиховог остваривања, број одборника Скупштине општине Тител (у даљем тексту: 

Скупштина општине), службена употреба језика и писама националних мањина у складу са законом, 

организација и рад органа и служби, начин управљања грађана пословима из надлежности Општине, услови за 

остваривање облика непосредне самоуправе, спровођење поступка јавне расправе приликом припреме општих 

аката утврђених овим статутом, оснивање, начин избора органа и рад месне заједнице и других облика месне 

самоуправе, услови и облици остваривања сарадње и удруживања Општине, заштита локалне самоуправе и 

друга питања од значаја за Општину. 

Сви појмови у овом статуту употребљени у граматичком мушком роду подразумевају мушки и женски 

природни род. 

Положај Општине 

Члан 2.  

Општина је основна територијална јединица у којој грађани остварују право на локалну самоуправу у 

складу са Уставом, законом и овим статутом.  

Грађани који имају бирачко право и пребивалиште на територији Општине, управљају пословима 

Општине у складу са законом и овим статутом.  

Грађани учествују у остваривању локалне самоуправе путем грађанске иницијативе, збора грађана, 

референдума, других облика учешћа грађана у обављању послова Општине и преко својих одборника у 

Скупштини општине, у складу са Уставом, законом и овим статутом. 

 

Територија 

Члан  3.  

Територију Општине, утврђену  законом, чине насељена места, односно подручја катастарских 

општина које улазе у њен састав, и то: 

 

Редни број                Насељено место                  Катастарска општина 

1.                            Тител                                    Тител 

2.                            Лок                                        Лок 

3.                            Вилово                                  Вилово 

4.                            Градиновци                          Гардиновци 

5.                            Шајкаш                                 Шајкаш 

6.                            Мошорин                              Мошорин 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ 



страна 18. број: 3 Службени лист општине Тител 3. април 2019. год. 

 

Својство правног лица 

Члан 4. 

Општина има својство правног лица. 

Седиште Општине је у насељеном месту Тител, улица:Главна улица број 1. 

Општина има своју званичну интернет презентацију на адреси www.opstinatitel.rs 

 

Печат 

Члан 5. 

Органи Општине имају печат. 

Печат је округлог облика са исписаним текстом: „Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина 

– општина Тител“ , назив и седиште органа исписан на српском језику и ћириличким писмом и грбом Републике 

Србије у средини.  

Текст печата исписан је и на језику и писму мађарске националне мањине. 

 

Језик и писмо 

Члан  6. 

На територији Општине у службеној употреби је српски језик и ћириличко писмо и језик и писмо 

мађарске националне мањине. 

 

Симболи Општине 

Члан 7. 

Општина има грб и заставу. 

Симболи Општине и начин њиховог коришћења утврђују се посебном одлуком Скупштине општине. 

 

Употреба симбола Општине 

Члан 8. 

Застава и грб Општине могу се истицати само уз државне симболе. 

У службеним просторијама органа Општине истичу се државни симболи, симболи Аутономне 

Покрајине Војводине, грб и застава Општине и симболи мађарске националне мањине. 

 

Празник Општине 

Члан 9. 

Општина има свој празник – Дан општине.  

Дан општине Тител је 8. Новембар – дан када су 1918. године јединице Прве Српске армије ослободиле 

територију тителске општине.  

Скупштина општине посебном одлуком одлучује о  промени празника- Дана општине, уз претходну 

сагласност покрајинског органа надлежног за локалну самоуправу. 

 

Награде и јавна признања 

Члан  10. 

У Општини се на начин утврђеним посебном одлуком Скупштине општине могу додељивати награде и 

друга јавна признања, додељивати звања почасног грађанина, проглашавати друге градове за братске и 

установљавати друге видове признања и сарадње. 

Скупштина општине одлучује о додељивању звања „Почасни грађанин“ уз перетходну сагласност 

министарства надлежног за послове локалне самоуправе. 

 

Утврђивање назива 

делова насељених места 

Члан  11. 

Општина утврђује називе улица, тргова, заселака и других делова насељених места на својој територији 

посебном одлуком, уз претходну сагласност покрајинског органа надлежног за послове локалне самоуправе. 

У поступку промене називе улица, тргова, заселака и других делова насељених места прибавља се 

мишљење националног савета мађарске националне мањине и савета за међунационалне односе Општине 

Тител. 
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Јавност рада 

Члан 12. 

Рад органа Општине је јаван. 

Јавност рада по правилу обезбеђује се: 

1. путем издавања службеног листа, билтена, информатора, преко средстава јавног информисања, 

презентовањем одлука и других аката јавности и постављањем интернет презентације; 

2. организовањем јавних расправа у складу са законом, овим статутом и одлукама органа Општине, 

3. организовањем јавних слушања у складу са овим статутом и пословником Скупштине општине и 

4. у другим случајевима утврђеним овим статутом и другим актима органа Општине. 

 

Општина своје информације и обавештење објављује и на језику и писми мађарске националне мањине. 

 

Имовина Општине 

Члан 13. 

Општина има своју имовину. 

Имовином Општине самостално управљају и располажу органи Општине, у складу са законом, овим 

статутом и другим актима Општине. 

У јавној својини Општине  сагласно закону  су: 

 - добра у општој употреби на територији Општине (општински путеви, некатегорисани путеви, улице 

које нису део аутопута или државног пута I и II реда, тргови и јавни паркови и др.); 

 -  комунална мрежа на територији Општине; 

 - непокретне и покретне ствари и друга имовинска права које користе органи и организације Општине; 

 - ствари у јавној својини  на којима  право  коришћења имају месне заједнице  на територији Општине, 

установе, јавне агенције и друге организације  чији је оснивач Општина; 

 - друге непокретне и покретне ствари и имовинска права, у складу са законом којим се уређује јавна 

својина. 

 

II  НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ 

 

Надлежности Општине 

Члан 14. 

Општина врши послове из своје надлежности утврђене Уставом и законом, послове из оквира права и 

дужности Републике који су јој законом поверени, као и послове које јој повери Аутономна покрајина својом 

одлуком. 

 

Надлежности утврђене Уставом и законом 

Члан 15. 

Општина, преко својих органа, у складу са Уставом и законом: 

1) доноси статут, буџет и завршни рачун, просторни и урбанистички план и план развоја Општине, 

као и стратешке планове и програме локалног економског развоја; 

2) уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, локални превоз, коришћење 

грађевинског земљишта и пословног простора; 

3) стара се о изградњи, реконструкцији, одржавању и коришћењу некатегорисаних и општинских 

путева, као и улица и других јавних објеката од општинског значаја; 

4) стара се о задовољавању потреба грађана у области просвете (предшколско васпитање и 

образовање и основно и средње образовање и васпитање), научноистраживачке и иновационе делатности, 

културе, здравствене и социјалне заштите, дечије заштите, спорта и физичке културе; 

5) обезбеђује остваривање посебних потреба особа са инвалидитетом и заштиту права осетљивих 

група; 

6) стара се о развоју и унапређењу туризма, занатства, угоститељства и трговине; 

7) доноси и реализује програме за подстицање локалног економског развоја, предузима активности 

за одржавање постојећих и привлачење нових инвестиција и унапређује опште услове пословања; 

8) стара се о заштити животне средине, заштити од елементарних и других непогода, заштити 

културних и природних добара од значаја за Општину; 

9) стара се о заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и спроводи политику 

руралног развоја; 
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10) стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских и мањинских права, родној 

равноправности, као и о јавном информисању у Општини; 

11) образује и уређује организацију и рад органа, организација и служби за потребе Општине, 

организује службу правне помоћи грађанима и уређује организацију и рад мировних већа; 

12) утврђује симболе Општине и њихову употребу; 

13) управља општинском имовином и утврђује стопе изворних прихода, као и висину локалних 

такси; 

14) прописује прекршаје за повреде општинских прописа; 

15) обавља и друге послове од локалног значаја одређене законом, као и послове од непосредног 

интереса за грађане, у складу са Уставом, законом и овим статутом. 

Послови из надлежности општина утврђени Уставом и законом, ближе су одређени Јединственим 

пописом послова јединица локалне самоуправе који обезбеђује министарство надлежно за локалну самоуправу 

у складу са законом. 

 

Јавне службе Општине 

Члан 16. 

За остваривање својих права и дужности и за задовољавање потреба локалног становништва, Општина 

може оснивати предузећа, установе и друге организације које врше јавну службу, у складу са законом и овим 

статутом. 

Скупштина општине посебном одлуком оснива предузећа, установе и друге организације које врше 

јавну службу и остварује права оснивача, ако законом или овим статутом за вршење појединих права оснивача 

није утврђена надлежност другог органа Општине. 

 

Поверавање послова 

правном или физичком лицу 

Члан 17. 

 Општина може уговором, на начелима конкуренције, јавности, економичности, ефикасности и заштите 

животне средине, поверити правном или физичком лицу обављање  појединих  послова из своје надлежности. 

Поверавање послова из става 1. овог члана уређује се одлуком Скупштине општине. 

 

III  ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ОПШТИНЕ  

 

Средства за обављање послова 

и извори средстава 

Члан 18. 

За обављање послова општине утврђених Уставом и законом, за обављање законом поверених послова 

из оквира права и дужности Републике, као и за обављање појединих послова које јој из своје надлежности 

одлуком повери аутономна покрајина, Општини припадају приходи и примања утврђени законом, односно 

покрајинском одлуком. 

Послови Општине финансирају се из изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по основу 

задуживања и других прихода и примања утврђених законом.  

 

Ненаменски карактер средстава 

Члан 19. 

Сви приходи Општине су општи приход буџета и могу се користити за било коју намену, осим оних 

прихода чији је наменски карактер утврђен законом.  

 

Буџет и завршни рачун 

Члан 20. 

Скупштина доноси буџет Општине за сваку календарску годину, у којем се исказују сви приходи и 

примања, задуживања и друге финансијске трансакције, расходи и други издаци, у складу са законом који 

уређује буџетски систем.  

По истеку године за коју је буџет донет саставља се завршни рачун о извршењу буџета Општине.  
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Одговорност за извршење буџета 

и извештавање 

Члан 21. 

За извршење буџета Општине, председник Општине одговара Скупштини општине. 

Општинска управа обавезна је да редовно прати извршење буџета и по потреби, а најмање два пута 

годишње информише председника Општине, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно 

деветомесечног периода. 

Председник општине, у року од 15 дана од дана достављања извештаја из става 2. овог члана, доставља 

извештај Општинском већу на разматрање, који исти, доставља  на усвајање Скупштини општине. 

 

Самодопринос 

Члан 22. 

За задовољавање потреба грађана у Општини или њеном делу средства се могу прикупљати 

самодоприносом, у складу са Законом. 

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани референдумом, у складу са законом којим је уређено 

непосредно изјашњавање грађана и овим статутом. 

 

Утврђивање предлога одлуке 

Члан 23.  

Предлог одлуке о увођењу самодоприноса утврђује Скупштина општине. 

Иницијативу за доношење одлуке из става 1. овог члана може поднети најмање једна трећина одборника 

Скупштине општине и грађани путем грађанске иницијативе. 

Уз иницијативу се подноси и програм којим се утврђују извори, намена и начин обезбеђивања укупних 

финансијских средстава за реализацију пројекта који је предмет одлуке. 

По примљеној уредној иницијативи, Скупштина општине одлучује о покретању поступка за увођење 

самодоприноса већином гласова од укупног броја одборника. 

Ако Скупштина општине прихвати иницијативу за увођење самодоприноса, доноси закључак којим 

истовремено одређује рок за припрему нацрта одлуке о увођењу самодоприноса и рок и начин организовања 

јавне расправе. 

Предлог одлуке о увођењу самодоприноса Скупштина општине утврђује већином гласова од укупног 

броја одборника. 

 

Доношење одлуке 

о увођењу самодоприноса 

Члан 24. 

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани који имају изборно право и пребивалиште на 

подручју на којем се средства прикупљају. 

Одлуку из става 1. овог члана доносе и грађани који немају изборно право и пребивалиште на подручју 

на којем се средства прикупљају, ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима самодоприноса 

се побољшавају услови коришћења те имовине. 

Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина од укупног броја грађана из ст. 1. и 2. овог члана. 

 

Објављивање одлуке 

о увођењу самодоприноса 

Члан 25. 

Одлука о увођењу самодоприноса се објављује на начин на који се објављују акти Општине. 
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Наменски карактер 

средстава самодоприноса 

Члан 26. 

Новчана средства која се прикупљају на основу одлуке о самодоприносу приход су буџета и строго су 

наменског карактера. 

 

IV ОРГАНИ ОПШТИНЕ 

Органи Општине 

Члан 27. 

Органи Општине су: Скупштина општине, председник Општине, Општинско већe, Општинска управа 

и Општинско правобранилаштво. 

 

Презумпција надлежности 

Члан 28.  

Послове Општине врше органи Општине у оквиру своје надлежности утврђене законом и овим 

статутом. 

Скупштина општине доноси акте општег карактера. 

Ако законом или другим прописом није утврђено који орган је надлежан за обављање послова из 

надлежности Општине, све послове који се односе на уређивање односа из надлежности Општине врши 

Скупштина општине, а послове који су по својој природи извршни, врши председник Општине. 

Ако се према природи посла не може утврдити надлежност у складу са ставом 2. овог члана, надлежна 

је Скупштина општине. 

 

1. Скупштина општине  

 

Положај Скупштине општине 

Члан 29. 

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене 

Уставом, законом и овим статутом. 

 

Састав Скупштине општине 

Члан 30. 

Скупштину општине чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, 

у складу са законом и овим статутом. 

Сазивање конститутивне седнице 

Члан 31. 

Седницу новог сазива Скупштине општине сазива председник Скупштине општине претходног сазива, 

у року од 15 дана од дана објављивања резултата избора. 

Уколико председник Скупштине општине из претходног сазива не сазове седницу новог сазива у року 

из става 1. овог члана, седницу новог сазива сазваће најстарији одборник новог сазива у року од 15 дана од 

истека рока из става 1. овог члана.  

Седницом председава најстарији одборник новог сазива до избора председника Скупштине општине. 

 

Конституисање Скупштине 

Члан 32. 

Скупштина општине се сматра конституисаном избором председника Скупштине општине и 

постављењем секретара Скупштине општине. 

 

Број одборника 

Члан 33. 

Скупштина општине има 25 (двадесетпет) одборника.  
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Мандат 

Члан 34. 

Одборници се бирају на четири године. 

Одборнику почиње и престаје одборнички мандат под условима и на начин утврђен законом. 

 

Заклетва 

Члан 35. 

Изабрани одборници полажу заклетву која гласи: „Заклињем се да ћу се у раду Скупштине општине 

Тител придржавати Устава, закона и Статута општине Тител, и да ћу часно и непристрасно вршити дужност 

одборника, руководећи се интересима грађана Општине Тител. 

 

Неспојивост функција 

Члан 36. 

Одборник не може бити запослени у Општинској управи и лице које именује, односно поставља 

Скупштина општине.  

Ако запослени у Општинској управи буде изабран за одборника, права и обавезе по основу рада мирују 

му док траје његов одборнички мандат. 

Даном потврђивања одборничког мандата лицима која је именовала, односно поставила  Скупштина 

општине престаје функција на коју су именована, односно постављена. 

 

Имунитет одборника 

Члан 37. 

Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог 

мишљења или давања гласа на седници Скупштине општине и радних тела. 

 

Права и дужности одборника 

Члан 38. 

Право је и дужност одборника да учествује у раду Скупштине општине и њених радних тела, предлаже 

Скупштини општине расправу о одређеним питањима, предлаже радном телу Скупштине општине да 

организује јавно слушање о предлозима прописа и одлука о којима одлучује Скупштина општине,  подноси 

предлоге одлука и других аката из надлежности Скупштине општине и даје амандмане на предлоге прописа, 

поставља питања везана за рад органа Општине и учествује у другим активностима Скупштине општине.  

Право је одборника да се обраћа Скупштини општине и на језику мађарске националне мањине, да буде 

редовно обавештаван о питањима од утицаја на вршење одборничке дужности, да на лични захтев добије од 

органа и служби Општине податке који су му потребни за рад, као и стручну помоћ у припремању предлога за 

Скупштину општине. 

За благовремено достављање обавештења, тражених података, списа и упутстава одговоран је секретар 

Скупштине општине, а начелник Општинске управе када се обавештење, тражени податак, спис и упутство 

односе на делокруг и рад Општинске управе. 

Одборник има право на заштиту мандата, укључујући и судску заштиту која се остварује сходном 

применом закона којим се уређује заштита изборног права у изборном поступку. 

Права и дужности одборника ближе се одређују пословником Скупштине општине.  

 

Накнаде и друга примања одборника 

Члан 39. 

Право одборника на изгубљену зараду, путне трошкове за долазак и одлазак на седницу Скупштине 

општине и њених радних тела, дневнице и на накнаду других трошкова везаних за вршење одборничке 

функције уређује се посебном одлуком Скупштине општине. 

 

Надлежност Скупштине општине 

Члан 40. 

Скупштина општине, у складу са законом: 

1) доноси Статут општине и пословник Скупштине општине; 

2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета; 

 

 

 



страна 24. број: 3 Службени лист општине Тител 3. април 2019. год. 

 

3) утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса 

и накнада; 

4) доноси план развоја Општине, планске документе јавних политика, средњорочне планове и друге 

планске документе, у складу са законом; 

5) доноси просторни и урбанистички план Општине; 

6) доноси прописе и друге опште акте из надлежности општине; 

7) бира и разрешава локалног омбудсмана; 

8) поставља општинског правобраниоца; 

9) расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о 

предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу; 

10) образује и уређује организацију и рад организација и служби за потребе Општине; 

11) оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса у складу са 

законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене опште и друге правне акте и радње јавног 

предузећа, односно друштва капитала,  ради заштите општег интереса; 

12) оснива установе и организације у области предшколског образовања и васпитања, основног образовања 

и културе од значаја за општину и за припаднике свих националних заједница, социјалне заштите, 

примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, заштите културних 

и природних добара, прати и обезбеђује њихово функционисање; 

13) именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност на 

статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом; 

14) именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и службе чији 

је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом; 

15) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине; 

16) поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине; 

17) бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика 

председника Општине и чланове Општинског већа; 

18) усваја Кадровски план; 

19) уређује услове и начин обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних 

услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних 

делатности, оснива јавна предузећа за обављање комуналне делатности, односно поверава обављање 

тих делатности друштву капитала или предузетнику,  прописује опште услове одржавања комуналног 

реда и мере за њихово спровођење;  

20) доноси годишње и средњорочне програме уређивања грађевинског земљишта; одлучује о отуђењу 

грађевинског земљишта у складу са законом и прописом Општине; 

21) доноси локалну стамбену стратегију у складу са Националном стамбеном стратегијом, акциони план за 

њено спровођење и програме стамбене подршке, може основати јавну стамбену агенцију у складу са 

законом, као и правно лице за обављање послова од јавног интереса у области становања; 

22) уређује коришћење пословног простора који је у јавној својини Општине,  уређује висину закупнине 

пословног простора и врши друге послове у вези са коришћењем пословног простора, у складу са 

законом и другим актима Општине; 

23) уређује критеријуме и поступак давања станова у закуп и њихове куповине; 

24) прописује висину закупнине за коришћење стамбених зграда, станова и гаража у јавној својини 

Општине; 

25) уређује коришћење, одржавање и управљање стварима у јавној својини Општине; 

26) уређује начин коришћења јавних превозних средстава у јавној својини Општине; 

27) уређује ближе услове за обављање такси превоза путника;  

28) доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, 

односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и интересима и 

специфичностима Општине и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине; 

29) доноси годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, утврђује 

противерозионе мере и њихово спровођење, одлучује о привођењу пашњака другој култури; 

30) доноси програм развоја туризма у складу са Стратегијом; утврђује висину боравишне таксе на 

територији Општине; 

31) доноси локални акциони план за борбу против корупције на нивоу Општине и образује стално радно 

тело за праћење спровођења локалног акционог плана; 
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32) доноси програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака,  

уређује држање и заштиту домаћих животиња и кућних љубимаца, у складу са законом; 

33) доноси оперативни план за воде II реда, одређује место и начин коришћења воде за рекреацију, 

укључујући и купање;  

34) доноси акциони план за спровођење Националне стратегије за младе на територији Општине, може 

основати канцеларију за младе; 

35) доноси програм и план енергетске ефикасности; 

36) одлучује о прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини Општине, заснивању хипотеке на 

непокретностима у јавној својини Општине, као и  о преносу права својине на другог носиоца права 

јавне својине;  

37) одлучује о улагању ствари у јавној својини Општине и права у капитал јавног предузећа и друштва 

капитала чији је оснивач, у складу са законом; 

38) уређује пренос права коришћења на стварима у својини Општине, установама, јавним агенцијама и 

другим организацијама чији је оснивач Општина; 

39) одлучује о давању концесије када су јавна тела и предмет концесије у надлежности Општине, даје 

сагласност на концесиони акт; 

40) даје сагласност и усваја предлог пројекта јавно-приватног партнерства, даје сагласност на нацрт јавног 

уговора у пројекту јавно-приватног партнерства и даје овлашћење председнику Општине да потпише 

јавни уговор у име Општине; 

41) доноси План одбране Општине који је саставни део Плана одбране Републике Србије, усклађује 

припреме за одбрану правних лица у делатностима из надлежности Општине са одбрамбеним 

припремама аутономне покрајине и Планом одбране Републике Србије, доноси одлуку о организовању 

и функционисању цивилне заштите и јединица опште намене; 

42) образује Штаб за ванредне ситуације, доноси план и програм развоја система заштите и спасавања; 

43) образује робне резерве и утврђује њихов обим и структуру;  

44) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону; 

45) утврђује висину доприноса за уређивање грађевинског земљишта; 

46) утврђује накнаду за комуналне услуге и даје сагласност на  одлуку о промени цена комуналних услуга, 

у складу са законом; 

47) утврђује критеријуме и поступак за регресирање трошкова боравка у предшколској установи за децу из 

материјално угрожених породица; 

48) доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг; 

49) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката; 

50) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану; 

51) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности, која су утврђена 

пословником скупштине; 

52) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Општине; 

53) предлаже Влади Републике Србије утврђивање јавног интереса за експропријацију у корист Општине; 

54) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу; 

55) разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета; 

56) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, хуманитарним и другим 

организацијама;  

57) информише јавност о свом раду;  

58) покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије 

или Аутономне покрајине којим се повређује право на локалну самоуправу; 

59) организује службу правне помоћи грађанима; 

60) уређује организацију и рад мировних већа; 

61) утврђује празник Општине;  

62) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;  

63) уређује поступак, услове и критеријуме за додељивање јавних признања и почасних звања које додељује 

Општина и одлучује о додели јавних признања и почасних звања; 

64) одлучује о називима улица, тргова, заселака и других делова насељених места; 

65) разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је 

оснивач или већински власник општина; 

66) разматра извештаје Савета за међунационалне односе; 

67) разматра извештај о раду локалног омбудсмана и општинског правобарниоца; 
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68) разматра годишњи извештај главног урбанисте о стању у простору; 

69) усваја Етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: Етички кодекс); 

70) доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права; 

71) обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом. 

 

Кворум за рад и одлучивање 

Члан 41. 

Скупштина општине одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника. 

Скупштина општине одлучује већином гласова присутних одборника, уколико законом или овим 

статутом није друкчије одређено. 

Скупштина општине већином гласова од укупног броја одборника: 

 1) доноси Статут; 

 2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета; 

 3) доноси план развоја Општине и стратегије којима се утврђују правци деловања Општине у одређеној 

области; 

 4) доноси просторни план; 

 5) доноси урбанистичке планове; 

 6) одлучује о јавном задуживању Општине; 

 7) одлучује о увођењу самодоприноса; 

 8)одлучује о сарадњи и удруживању са другим јединицама локалне самоуправе и о сарадњи са 

јединицама локалне самоуправе у другим државама; 

 9) одлучује о образовању, подручју за које се образује, промени подручја и укидању месних заједница 

и других облика месне самоуправе; 

 10) одлучује о називима улица, тргова, заселака и других делова насељених места; 

 11) утврђује празник Општине; 

 12) одлучује о додели звања „почасни грађанин“ Општине; 

 13)усваја Етички кодекс; 

 14) доноси одлуку о делокругу, саставу, избору чланова и начину рада Савета за међунационалне односе  

Општине Тител; 

 15)одлучује и у другим случајевима утврђеним законом и овим статутом. 

 

Сазивање 

Члан 42. 

Седницу Скупштине општине сазива председник Скупштине општине, по потреби, а најмање једном у 

три месеца. 

Председник Скупштине општине је дужан да седницу закаже на захтев председника Општине, 

Општинског већа или једне трећине одборника, у року од седам дана од дана подношења захтева, тако да дан 

одржавања седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева. 

У ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању седнице, председник Скупштине општине може 

заказати седницу у року који није краћи од 24 часа од пријема захтева. 

Захтев за сазивање седнице из става 3. овог члана мора да садржи разлоге који оправдавају хитност 

сазивања, као и образложење последица које би наступиле њеним несазивањем.  

Минималан рок за сазивање седнице Скупштине општине из става 3. овог члана, не односи се на 

сазивање седнице Скупштине општине у условима проглашене ванредне ситуације.  

Ако председник Скупштине општине не закаже седницу у року из става 2. овог члана, седницу може 

заказати подносилац захтева, а председава одборник кога одреди подносилац захтева. 

Председник Скупштине општине може одложити седницу коју је сазвао само у случају када не постоји 

кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује Скупштина општине.  

 

Јавност рада 

Члан 43. 

Седнице Скупштине општине су јавне. 

За јавност рада Скупштине општине одговоран је председник Скупштине општине.  

Дан одржавања седнице са предлогом дневног реда објављује се на интернет страници Општине Тител. 

Седницама Скупштине општине могу присуствовати представници средстава јавног информисања, 

овлашћени представници предлагача, као и друга заинтересована лица, у складу са пословником Скупштине 

општине.  
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У случају да не постоји могућност да сви заинтересовани присуствују седници Скупштине, председник 

Скупштине ће одлучити коме ће омогућити присуство седници полазећи од редоследа пријављивања и интереса 

пријављених за тачке на дневном реду.  

Скупштина општине може одлучити да седница Скупштине не буде јавна из разлога безбедности и 

других разлога утврђених законом.  

 

Радна тела Скупштине општине 

Члан 44. 

Скупштина општине оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности. 

Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општине и обављају 

друге послове утврђене овим статутом и пословником Скупштине општине. 

Пословником Скупштине општине утврђују се број и задаци сталних радних тела, избор, права и 

дужности председника и чланова сталних радних тела, као и друга питања од значаја за рад сталних радних 

тела.  

Актом о образовању повременог радног тела утврђују се његов назив и област за коју се оснива, задаци 

радног тела, број чланова радног тела, рок за извршење задатака, права и дужности председника  и  чланова 

радног тела и друга питања од значаја за рад радног тела. 

Скупштина општине може оснивати и посебна радна тела посебном одлуком којом ће се утврдити 

њихова организација, састав и начин рада. 

 

Општинска изборна комисија 

Члан 45. 

Избор, права и дужности председника и чланова Општинске изборне комисије за спровођење избора за 

одборнике Скупштине општине утврђује се Пословником о раду Скупштине општине. 

 

Јавно слушање 

Члан 46. 

Радно тело може организовати јавно слушање о предлозима одлука и других прописа о којима одлучује 

Скупштина општине. 

Организовање и спровођење јавног слушања, као и обавештавање председника Скупштине општине и 

јавности о изнетим мишљењима и ставовима на јавном слушању, ближе се уређују Пословником Скупштине 

општине. 

 

Председник Скупштине 

Члан 47. 

 

Скупштина општине има председника Скупштине. 

Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, 

остварује сарадњу са председником Општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, 

потписује акта која Скупштина општине доноси и обавља друге послове утврђене законом и овим статутом. 

Председник Скупштине може бити на сталном раду у Општини. 

 

Избор председника Скупштине 

Члан 48. 

Председник Скупштине се бира из реда одборника, на предлог најмање трећине одборника, на време од 

четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине. 

Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата. 

Ако је предложено више кандидата, а ниједан од предложених кандидата не добије потребну већину 

гласова, понавља се поступак кандидовања и избора.  

 

Разрешење председника Скупштине 

Члан  49. 

Председник Скупштине може бити разрешен пре истека мандата:  

1) на лични захтев,  

2) на предлог најмање трећине одборника.  

Предлог се подноси у писаној форми и мора бити образложен. 

Разрешење се врши на начин и по поступку који је предвиђен за његов избор. 
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Заменик председника Скупштине 

Члан 50. 

Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да 

обавља своју дужност. 

Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник Скупштине. 

Ако заменику председника Скупштине мирују права из радног односа услед избора на ту функцију, 

заменик председника Скупштине може бити на сталном раду у Општини. 

 

Секретар Скупштине 

Члан 51. 

Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и 

одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за 

њихов рад. 

Секретар Скупштине се поставља на четири године, на предлог председника Скупштине, и може бити 

поново постављен. 

За секретара Скупштине општине може бити постављено лице које има стечено високо образовање из 

научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, са положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три 

године. 

Скупштина општине може, на образложен предлог председника Скупштине, разрешити секретара и пре 

истека мандата. 

Секретар може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности. 

Заменик секретара Скупштине општине поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима 

као и секретар. 

 

Секретар Скупштине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то 

захтева надлежни орган Републике, односно Аутономне покрајине који врши надзор над радом и актима 

Скупштине општине. 

 

Пословник Скупштине 

Члан 52. 

Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштин општине и њених радних тела и друга питања везана 

за њихов рад уређују се пословником Скупштине. 

 

2. Извршни органи Општине 

 

Извршни органи 

Члан 53. 

Извршни органи Општине су председник Општине и Општинско веће. 

 

а) Председник Општине 

 

Избор председника  

и заменика председника Општине  

Члан 54. 

Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним 

гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине. 

Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да 

обавља своју дужност. 

Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника Општине. 

Кандидат за председника Општине предлаже кандидата за заменика председника Општине из реда 

одборника кога бира Скупштина општине на исти начин као председника Општине. 
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Неспојивост функција 

Члан 55. 

Председнику Општине и заменику председника Општине избором на ове функције престаје мандат 

одборника у Скупштини општине. 

Председник Општине и заменик председника Општине на сталном су раду у Општини. 

 

Надлежност  

Члан 56. 

Председник Општине:  

1) представља и заступа Општину; 

2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине; 

3) наредбодавац је за извршење буџета; 

4) оснива општинску службу за инспекцију коришћења буџетских средстава и службу за интерну ревизију 

Општине; 

5) оснива буџетски фонд и утврђује програм коришћења средстава буџетског фонда, у складу са законом; 

6) даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се 

финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на 

остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине; 

7) усмерава и усклађује рад Општинске управе; 

8) заступа Општину у правним пословима и закључује уговоре у име Општине, којима се стварају права 

и обавезе Општине; 

9) одлучује о давању пригодних и протоколарних поклона представницима домаћих и међународних 

организација, државним, покрајинским и локалним функционерима приликом службене посете 

органима Општине, у складу са Законом и Одлуком о буџету; 

10) одлучује о јавним набавкама, као и о набавци пригодних поклона прилоком посета представника органа 

Општине, које обављају у вршењу својих функција;  

11) образује комисије и друга радна тела за обављање послова из надлежности Општине; 

12) одобрава употребу и даје на коришћење службена возила Општине; 

13) одређује коришћење службених просторија у згради Општине, управља пословима обезбеђивања и 

чувања зграде Општине и службених просторија; 

14) представља Општинско веће, сазива и води његове седнице; 

15) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком Скупштине општине; 

16) предлаже покретање поступка прибављања и отуђења непокретности у јавној својини; 

17) предлаже покретање поступка давања у закуп, односно на коришћење непокретности у јавној својини 

Општине; 

18) одлучује о прибављању и располагању покретним стварима у јавној својини Општине; 

19) даје претходну сагласност носиоцима права коришћења на стварима у јавној својини Општине (месним 

заједницама, установама и другим организацијама) за давање у закуп тих ствари; 

20) врши распоред службених зграда и пословних просторија у јавној својини Општине; 

21) закључује уговоре о прибављању и располагањима стварима у јавној својини Општине, на основу 

овлашћења из закона, статута  и одлука Скупштине општине; 

22) у име Општине закључује колективне уговоре за органе и за предузећа, установе и друге јавне службе 

чији је оснивач Општина и преговара са репрезантивним синдикатом Општине; 

23) одлучује о организовању и спровођењу јавних радова; 

24) закључује уговор о донацији органима, организацијама и другим лицима; 

25) командант је Општинског штаба за ванредне ситуације по положају, доноси одлуку о проглашењу и о 

укидању ванредне ситуације на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације; 

26) доноси одлуку о проглашењу дана жалости у Општини; 

27) доставља извештаје о извршењу буџета Општинском већу; 

28) информише јавност о свом раду; 

29) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног 

органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине; 

30) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 

31) поставља и разрешава помоћнике председника општине; 
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32)  доноси акта из надлежности Скупштине општине у случају ратног стања или елементарних непогода, 

с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини чим она буде у могућности да се сасатане; 

33) врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине. 

Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то 

захтева надлежни орган Републике, односно Аутономне покрајине који врши надзор над радом и актима 

извршних органа Општине. 

 

Помоћници председника Општине 

Члан 57. 

Председник Општине може да има два помоћника који обављају послове из појединих области 

(економски развој, урбанизам, примарна здравствена заштита, заштита животне средине, туризам, 

пољопривреда, комуналне делатности, развој месних заједница и др.). 

Помоћници председника Општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези са 

питањима која су од значаја за развој Општине у областима за које су постављени и врше и друге послове по 

налогу председника Општине. 

Председник Општине поставља и разрешава помоћнике, који обављају послове најдуже док траје 

дужност председника општине.  

 

Помоћници председника Општине постављају се у Кабинету председника Општине. 

 

б) Општинско веће 

Састав и избор 

Члан 58. 

Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као  и седам чланова 

Општинског већа. 

Председник Општине је председник Општинског већа. 

Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији. 

Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, 

већином од укупног броја одборника. 

Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине. 

Када одлучује о избору председника Општине, Скупштина општине истовремено и обједињено 

одлучује о избору заменика председника Општине и чланова Општинског већа. 

Чланови Општинског већа могу бити на сталном раду у Општини.  

 

Неспојивост функција 

Члан 59. 

Чланови Општинског већа не могу истовремено бити и одборници, а могу бити задужени за једно или 

више одређених подручја из надлежности Општине. 

Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички мандат. 

 

Надлежност 

Члан 60. 

Општинско веће: 

1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; 

2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине; 

3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре 

почетка фискалне године; 

4) разматра извештај о извршењу буџета и исти доставља на усвајање Скупштини општине; 

5) доноси одлуку о покретању поступка прибављања и отуђења непокретности у јавној својини Општине; 

6) утврђује предлог одлуке о прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини Општине; 

7) доноси одлуку о давању у закуп, односно на коришћење непокретности у јавној својини Општине; 

8) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у 

сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина 

општине; 
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9) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и 

других организација у управним стварима из надлежности Општине; 

10) прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу 

процене ризика из изворне надлежности Општине, као и посебне елементе плана одређеног 

инспекцијског надзора из изворне надлежности Општине; 

11) прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је оснивач 

Општина; 

12) подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег извештавања 

у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа; 

13) предлаже акта које доноси Скупштина општине ради заштите општег интереса у јавном предузећу и 

друштву капитала чији је оснивач Општина; 

14)  одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве; 

15) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно 

Аутономне покрајине; 

16) поставља и разрешава начелника Општинске управе; 

17) доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и План заштите од 

удеса; 

18) образује жалбену комисију; 

19) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 

20) информише јавност о свом раду;   

21) доноси пословник о раду на предлог председника Општине; 

22) врши и друге послове, у складу са законом. 

 

Положај председника Општине 

у Општинском већу 

Члан 61. 

Председник Општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице.  

Председник Општине је одговоран за законитост рада Општинског већа.  

Председник Општине је дужан да обустави од примене одлуку Општинског већа за коју сматра да 

није сагласна закону. 

 

Кворум за рад и одлучивање 

Члан 62. 

Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових чланова. 

Општинско веће одлучује већином гласова присутних чланова ако законом или овим статутом  за 

поједина питања није предвиђена друга већина. 

 

Пословник Општинског већа 

Члан 63. 

Организација, начин рада и одлучивања Општинског већа, детаљније се уређују његовим пословником, 

у складу са законом и овим статутом. 

 

Подношење извештаја Скупштини општине 

Члан 64. 

Председник Општине и Општинско веће редовно извештавају Скупштину општине, по сопственој 

иницијативи или на њен захтев, о извршавању одлука и других аката Скупштине општине. 

 

Разрешење и оставка председника Општине 

Члан 65. 

Председник Општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на образложен предлог 

најмање трећине одборника, на исти начин на који је изабран. 

О предлогу за разрешење председника Општине мора се расправљати и одлучивати у року од 15 дана 

од дана достављања предлога председнику Скупштине општине, уз примену минималног рока за сазивање 

седнице из члана 42. ст. 3. и 5. овог статута. 
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Ако Скупштина не разреши председника Општине, одборници који су поднели предлог за разрешење 

не могу поново предложити разрешење председника Општине пре истека рока од шест месеци од одбијања 

претходног предлога. 

Председник општине може поднети оставку. 

О поднетој оставци председника Општине, председник Скупштине општине обавештава одборнике на 

почетку прве наредне седнице Скупштине. 

 

Дејство разрешења и оставке председника Општине 

Члан 66. 

Разрешењем, односно оставком председника Општине престаје мандат заменика председника Општине 

и Општинског већа. 

 

Разрешење и оставка заменика председника Општине, 

односно члана Општинског већа 

Члан 67. 

Заменик председника Општине, односно члан Општинског већа, може бити разрешен пре истека 

времена на које је биран, на предлог председника Општине или најмање једне трећине одборника, на исти начин 

на који је изабран. 

Председник Општине је дужан да истовремено са предлогом за разрешење заменика председника 

Општине или члана Општинског већа, Скупштини општине поднесе предлог за избор новог заменика 

председника Општине или члана Општинског већа, која истовремено доноси одлуку о разрешењу и о избору. 

У случају да Скупштина општине разреши заменика председника Општине или члана Општинског већа 

на предлог једне трећине одборника, председник општине је дужан да на првој наредној седници Скупштине 

општине поднесе предлог за избор новог заменика председника Општине, односно члана Општинског већа.  

О поднетој оставци заменика председника Општине или члана Општинског већа, председник 

Скупштине општине обавештава одборнике на почетку прве наредне седнице Скупштине општине.  

У случају из става 4. овог члана, председник Општине је дужан да на наредној седници Скупштине 

општине поднесе предлог за избор новог заменика председника Општине, односно члана Општинског већа. 

 

Вршење текућих послова по престанку мандата 

због разрешења или оставке  

Члан 68. 

Председник Општине, заменик председника Општине или члан Општинског већа који су разрешени 

или су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове, до избора новог председника Општине, 

заменика председника Општине или члана Општинског већа. 

 

Престанак мандата извршних органа Општине 

 због престанка мандата Скупштине 

Члан 69. 

Престанком мандата Скупштине општине престаје мандат председнику Општине и Општинском већу, 

с тим да они врше текуће послове из своје надлежности до ступања на дужност новог председника Општине и 

Општинског већа, односно председника и чланова привременог органа ако је Скупштини мандат престао због 

распуштања Скупштине. 

 

3. Општинска управа  

 

Општинска управа 

Члан 70. 

Управне послове у оквиру права и дужности Општине и одређене стручне и административно-техничке 

послова за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа, врши Општинска управа. 

 

Надлежност 

Члан 71. 

Општинска управа: 

1) припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско 

веће; 
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2) извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа; 

3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и 

других организација у управним стварима из надлежности Општине; 

4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине 

општине; 

5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини; 

6) води законом прописане евиденције и стара се о њиховом одржавању;  

7) обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада Скупштине општине, 

председника Општине и Општинског већа; 

8) обавља и друге послове, у складу са Законом и актима органа општине. 

 

Начела деловања општинске управе 

Члан 72. 

Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и дужна је 

да сваком омогући једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и правних интереса. 

Општинска управа дужна је да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање њихових права и 

правних интереса. 

Општинска управа дужна је да грађанима даје потребне податке и обавештења и пружа правну помоћ. 

Општинска управа дужна је да сарађује са грађанима и да поштује личност и достојанство грађана. 

Када органи Општине решавају о правима, обавезама или правним интересима физичког или правног 

лица, односно друге странке, Општинска управа по службеној дужности врши увид, прибавља и обрађује 

податке из евиденција, односно регистара које у складу са посебним прописима воде државни органи, органи 

територијалне аутономије, јединица локалне самоуправе и имаоци јавних овлашћења, у складу са законом. 

Увид, прибављање и обрада података из евиденција, односно регистара који се воде у електронском 

облику у поступку из става 5. овог члана, врши се путем информационог система који обезбеђује сигурност и 

заштиту података о личности. 

У поступку из става 5. овог члана Општинска управа може вршити увид, прибављати и обрађивати само 

оне податке који су законом или посебним прописом утврђени као неопходни за решавање о одређеном праву, 

обавези или правном интересу странке. 

 

Организација Општинске управе 

Члан 73. 

Општинска управа образује се као јединствени орган.  

У Општинској управи образују се унутрашње организационе јединице за вршење сродних управних, 

стручних и других послова.  

 

Руковођење 

Члан 74. 

Општинском управом руководи начелник. 

За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има стечено високо образовање из 

научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, најмање пет година радног искуства у струци и положен државни стручни испит за рад у органима 

државне управе.  

 

Постављење начелника 

и заменика начелника Општинске управе 

Члан 75. 

Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година. 

Начелник Општинске управе има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености 

да обавља своју дужност. 

Заменик начелника Општинске управе се поставља на исти начин и под истим условима као начелник.  

Руководиоце организационих јединица у управи распоређује  начелник Општинске управе. 
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Одговорност начелника 

Члан 76. 

Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Општинском већу.  

 

Уређење Општинске управе 

Члан 77. 

Одлуку о Општинској управи доноси Скупштина општине на предлог Општинског већа. 

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе, посебних органа, служби и 

организација обједињује начелник Општинске управе и доставља Општинском већу на усвајање. 

 

Овлашћења у вршењу управног надзора 

Члан 78. 

Општинска управа у обављању управног надзора може: 

 

1) наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року; 

2) изрећи новчану казну; 

3) поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ и поднети захтев 

за покретање прекршајног поступка; 

4) издати привремено наређење, односно забрану; 

5) обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за које је тај орган надлежан; 

6) предузети и друге мере за које је овлашћена законом, прописом или општим актом. 

 

Овлашћења и организација за обављање послова из става 1. овог члана, ближе се уређују одлуком 

Скупштине општине.  

 

Примена прописа о управном поступку 

Члан 79. 

У поступку пред Општинском управом, у коме се решава о правима, обавезама и интересима грађана и 

правних лица, примењују се прописи о управном поступку. 

 

Сукоб надлежности 

Члан 80. 

Општинско веће решава сукоб надлежности између Општинске управе и других предузећа, установа и 

организација кад на основу одлуке Скупштине општине одлучују о појединим правима грађана, правних лица 

или других странака. 

Начелник Општинске управе решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих 

јединица. 

 

Услови за обављање управних послова 

Члан 81. 

Послове Општинске управе који се односе на остваривање права, обавеза и интереса грађана и правних 

лица могу обављати лица која имају прописану школску спрему, положен стручни испит за рад у органима 

државне управе и одговарајуће радно искуство, у складу са законом и другим прописом. 

 

Изузеће 

Члан 82. 

О изузећу начелника Општинске управе решава Општинско веће. 

О изузећу службеног лица у Општинској управи решава начелник. 

 

4. Општинско правобранилаштво 

Члан 83. 

Послове правне заштите имовинских права и интереса Општине обавља Општинско 

правобранилаштво. 

Образовање, уређење и организација, као и друга питања од значаја за рад Општинског 

правобранилаштва, утврђују се одлуком Скупштине општине у складу са основама за уређење и организацију 

правобранилаштва прописаних законом.  
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До образовања општинког правобранилаштва, послове правне заштите имовинских порава и интереса 

Општине, обављаће се у складу са посебном одлуком Скупштине општине. 

 

V НЕПОСРЕДНО УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ОСТВАРИВАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Облици непосредног учешћа грађана 

Члан 84. 

Грађани Општине непосредно учествују у остваривању послова Општине путем грађанске иницијативе, 

збора грађана и референдумом. 

 

Грађанска иницијатива 

Члан 85. 

Грађани путем грађанске иницијативе предлажу Скупштини општине доношење акта којим ће се 

уредити одређено питање из надлежности Општине, промену статута или других аката и расписивање 

референдума у складу са законом. 

Општинска управа је дужна да грађанима пружи стручну помоћ приликом формулисања предлога 

садржаног у грађанској иницијативи. 

Грађанска иницијатива пуноважно је покренута ако је листа потписника грађанске иницијативе 

састављена у складу са законом и ако је исту потписало 5% од укупног броја грађана са бирачким правом.  

О предлогу из става 1. овога члана, Скупштина општине је дужна да одржи расправу и да достави 

образложен одговор грађанима у року од 60 дана од дана добијања предлога. 

 

Збор грађана  

Члан 86. 

Збор грађана расправља и даје предлоге о питањима из надлежности органа Општине. 

 

Сазивање збора 

Члан 87. 

Збор грађана сазива се за насељено место или део насељеног места. 

Збор грађана расправља и даје предлоге о питањима из надлежности органа Општине. 

Збор грађана већином гласова присутних усваја захтеве и предлоге и упућује их Скупштини или 

појединим органима  и службама Општине. 

Органи и службе Општине дужни су да у року од шездесет дана од одржавања збора грађана, размотре 

захтеве и предлоге грађана и о њима заузму став, односно донесу одговарајућу одлуку или меру и о томе 

обавесте грађане. 

Начин сазивања збора грађана, његов рад, као и начин утврђивања ставова збора уређује  посебном  

одлуком Скупштине  општине. 

 

Референдум 

Члан 88. 

Скупштина општине може на сопствену иницијативу, већином гласова од укупног броја одборника, да 

распише референдум о питањима из своје надлежности. 

Скупштина општине дужна је да распише референдум о питању из своје надлежности на захтев грађана 

Општине. 

Захтев грађана из става 2. овог члана пуноважан је ако је листа потписника захтева састављена у складу 

са законом и ако је исту потписало најмање 10% грађана са бирачким правом на територији Општине. 

Одлука путем референдума донета је ако се за њу изјаснила већина грађана са бирачким правом на 

територији Општине која је гласала, под условом да је гласало више од половине укупног броја грађана са 

бирачким правом на територији Општине. 

Одлука донета на референдуму је обавезна, а Скупштина општине је не може ставити ван снаге, нити 

изменама и допунама мењати њену суштину у периоду од годину дана од дана доношења одлуке. 

 

Референдум на делу територије Општине 

Члан 89. 

Скупштина општине дужна је да распише референдум на делу територије Општине о питању које се 

односи на потребе, односно интересе становништва тог дела територије, ако је листа потписника захтева за 

расписивање референдума састављена у складу са законом и ако је исту потписало најмање 10% бирача са 

пребивалиштем на делу територије Општине за који се тражи расписивање референдума. 
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Петиција грађана 

Члан 90. 

Петиција је писано обраћање појединца или групе грађана са пребивалиштем на територији Општине, 

којим се од одређеног органа Општине тражи да покрене поступак или предузме меру или радњу из своје 

надлежности. 

 

Петиција обавезно садржи: 

1) Назив органа коме се упућује, 

2) Правни основ за подношење петиције са захтевом да се на петицију одговори, 

3) Јасно формулисан захтев, односно предлог подносиоца, са образложењем, 

4) Име, презиме и пребивалиште подносиоца петиције и 

5) Потпис подносиоца петиције 

Орган Општине коме је упућена петиција је дужан да у року од 30 дана од дана достављања, обавести 

подносиоца петиције о свом ставу поводом захтева, односно предлога садржаних у петицији. 

Општинска управа је дужна да грађанима пружи стручну помоћ у формулисању петиције, као и да им 

пружи потребне податке и обавештења од значаја за формулисање образложеног захтева, односно предлога 

садржаних у петицији. 

 

Притужбе грађана 

Члан 91. 

Органи Општине дужни су да свима омогуће подношење притужби на свој рад и на неправилан рад 

запослених у Општинској управи и њихов однос према грађанима.   

Органи Општине дужни су да дају подносиоцу притужбе, одговоре и информације о томе  да ли је и 

како по притужби поступљено у року од 30 дана, ако подносилац притужбе то захтева. 

Органи општине дужни  су да испитају наводе у притужби, који указују на пропусте и неправилности 

у њиховом раду и да у складу са законом покрену одговарајући поступак за санкционисање и отклањање 

пропуста и неправилности. 

 

Јавна расправа 

Члан 92. 

Јавна расправа представља скуп различитих активности, предузетих у унапред предвиђеном 

временском оквиру, у циљу прибављања предлога и ставова грађана о нацрту неког акта. 

Обавезу, начин, време трајања и поступак организовања и спровођења јавне расправе ближе се уређује 

посебном одлуком Скупштине општине. 

 

Оснивање других облика учешћа грађана у пословима Општине 

Члан 93. 

Скупштина општине посебном одлуком може оснивати и друге облике учешћа грађана у пословима 

општине. 

 

VI МЕСНА САМОУПРАВА 

 

Облици месне самоуправе 

Члан 94. 

Ради задовољавања потреба и интереса од непосредног значаја за грађане са одређеног подручја, у 

Општини се оснивају месне заједнице, а могу се оснивати и други облици месне самоуправе (у даљем тексту: 

„месна заједница“). 

Месна заједница се оснива за једно или више села, односно насељених места, који представља 

просторну, функционалну и урбанистичку целину и где постоји међусобна интересна повезаност грађана и 

могућност њиховог организовања.  

 

Правни статус месне заједнице 

Члан 95. 

Месна заједница има својство правног лица, у оквиру права и дужности утврђених овим статутом и 

одлуком о оснивању.  
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Месна заједница има свој печат и рачун.  

 

Имовина месних заједница 

Члан 96. 

Месна заједница има своју имовину коју могу чинити: покретне ствари, новчана средства, као и права 

и обавезе. 

Месна заједница има право коришћења на непокретностима које су у јавној својини општине. 

 

Предлог за образовање, односно укидање месне заједнице 

Члан 97. 

Предлог за образовање, односно укидање месне заједнице могу поднети најмање 10% бирача са 

пребивалиштем на подручју на које се предлог односи, најмање једна трећина одборника и Општинско веће. 

Скупштина општине, уз претходно прибављено мишљење грађана, одлучује о образовању, подручју за 

које се образује, промени подручја и укидању месних заједница. 

Одлука из става 2. члана доноси се већином гласова од укупног броја одборника. 

 

Одлука о месним заједницама 

Члан 98. 

Одлуком о месним заједницама уређује се образовање, односно укидање или променa подручја месне 

заједнице, правни статус месне заједнице, имовина месне заједнице, права и дужности месне заједнице, број 

чланова савета, надлежност савета месне заједнице, поступак избора чланова савета месне заједнице, 

распуштање савета месне заједнице, престанак мандата чланова савета месне заједнице, финансирање месне 

заједнице, учешће грађана у вршењу послова месне заједнице, сарадња месне заједнице са другим месним 

заједницама, поступак за оцену уставности и законитости аката месне заједнице, као и друга питања од значаја 

за рад и фунционисање месних заједница на територији Општине. 

Састав, избор, задаци и овлашћења председника и чланова Изборне комисије за изборе чланова савета 

месних заједница и Другостепене изборне комисије за изборе чланова савета месних заједнице, као и њихов 

начин рада и одлучивања, ближе се утврђује одлуком Скупштине општине којом се уређују месне заједнице. 

 

Савет месне заједнице 

Члан 99. 

Савет месне заједнице је основни представнички орган грађана на подручју месне самоуправе. 

Избори за савет месне заједнице спроводе се по правилима непосредног и тајног гласања на основу 

општег и једнаког изборног права, у складу посебном одлуком Скупштине општине. 

Мандат чланова савета месне заједнице траје 4 године. 

Изборе за савет месне заједнице расписује председник Скупштине општине. 

Председника савета месне заједнице бира савет из реда својих чланова, тајним гласањем, већином 

гласова од укупног броја чланова савета месне заједнице.  

Савет месне заједнице: 

 1) доноси статут месне заједнице; 

 2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице; 

 3) бира и разрешава председника савета месне заједнице; 

 4) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на подручју месне заједнице; 

 5) доноси пословник о раду савета месне заједнице и друге акте из надлежности месне заједнице; 

 6) покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа Општине; 

 7) врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене одлуком о оснивању месне заједнице, 

односно посебном одлуком Скупштине општине и ли другим општинским прописима. 

Савет месне заједнице је дужан да имовином месне заједнице, као и непокретностима у јавној својини 

Општине на којима има право коришћења, управља, користи и располаже у складу са законом, одлукама 

Скупштине општине, и Статутом месне заједнице.  

Ангажовање председника и чланова савета, као и чланова других органа месне заједнице не 

подразумева стварање додатних финансијских обавеза месној заједници. 
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Распуштање савета месне заједнице 

Члан 100. 

Савет месне заједнице може се распустити ако: 

 1) савет не заседа дуже од три месеца; 

 2) не изабере председника савета у року од месец дана од дана одржавања избора за чланове савета 

месне заједнице или од дана његовог разрешења, односно подношења оставке; 

 3) не донесе финансијски план у року одређеном одлуком Скупштине општине. 

Одлуку о распуштању савета месне заједнице доноси Скупштина општине на предлог Општинског већа 

које врши надзор над законитошћу рада и аката месне заједнице. 

Председник Скупштине општине расписује изборе за савет месне заједнице, у року од 15 дана од ступања 

на снагу одлуке о распуштању савета месне заједнице, с тим да од датума расписивања избора до датума одржавања 

избора не може протећи више од 45 дана.  

До конституисања савета месне заједнице, текуће и неодложне послове месне заједнице обављаће 

повереник Општине кога именује Скупштина општине истовремено са доношењем одлуке о распуштању савета 

месне заједнице. 

 

Финансирање месне заједнице 

Члан 101. 

Средства за рад месне заједнице обезбеђују се из:  

1) средстава утврђених одлуком о буџету Општине, укључујући и самодопринос,  

 2) донација и  

 3) прихода које месна заједница оствари својом активношћу.  

Месна заједница доноси финансијски план на који сагласност даје Општинско веће, у складу са одлуком 

о буџету Општине. 

 

Поверавање послова месној заједници и 

организовање рада управе у месним заједницама 

Члан 102. 

Одлуком Скупштине општине може се свим или појединим месним заједницама поверити вршење 

одређених послова из надлежности Општине, уз обезбеђивање за то потребних средстава.  

За обављање одређених послова из надлежности Општинске управе,  посебно у вези са остваривањем 

права грађана, може се организовати рад управе у месним заједницама.  

Послове из става 2. овог члана, начин и место њиховог вршења, одређује председник општине, на 

предлог начелника Општинске управе. 

Општинска управа месној заједници пружа помоћ у обављању административно-техничких и 

финансијско-материјалних послова. 

 

Поступак за оцену уставности и законитости 

општег акта месне заједнице 

Члан 103. 

Општинско веће покренуће поступак за оцену уставности и законитости општег акта месне заједнице 

пред Уставним судом, ако сматра да тај акт није у сагласности са Уставом или законом.  

Председник општине дужан је да обустави од извршења општи акт месне заједнице за који сматра да 

није сагласан Уставу или закону, решењем које ступа на снагу објављивањем у „Службеном листу општине 

Тител“. 

Решење о обустави од извршења престаје да важи ако Општинско веће у року од пет дана од 

објављивања решења не покрене поступак за оцену уставности и законитости општег акта. 

 

Указивање савету месне заједнице 

на предузимање одговарајућих мера 

Члан 104. 

Када Општинско веће сматра да општи акт месне заједнице није у сагласности са статутом Општине, 

актом о оснивању месне заједнице или другим општинским прописом, указаће на то савету месне заједнице 

ради предузимања одговарајућих мера. 

Ако савет месне заједнице не поступи по предлозима органа из става 1. овог члана, председник општине 

поништиће општи акт месне заједнице решењем које ступа на снагу објављивањем у ''Службеном листу 

општине Тител''. 
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Општинско веће, предлаже председнику општине обустављање финансирања активности месне 

заједнице у којима се финансијска средства не користе у складу са финансијским планом месне заједнице, 

одлуком о буџету или законом. 

 

VII САРАДЊА И УДРУЖИВАЊЕ  ОПШТИНЕ 

 

Сарадња и удруживање Општине 

са општинама и градовима у земљи 

Члан 105.  

Општина, органи и службе Општине, као и предузећа, установе и друге организације чији је оснивач, 

удружује се и остварује сарадњу са другим општинама и градовима и њиховим органима и службама у 

областима од заједничког интереса и ради њиховог остваривања могу удруживати средства и образовати 

заједничке органе, предузећа, установе и друге организације и установе, у складу са законом и статутом. 

Сарадња из става 1. овог члана подразумева и уступање обављања појединих послова из надлежности 

Општине другој јединици локалне самоуправе или предузећу, установи и другој организацији чији је она 

оснивач. 

Ако Општина закључи споразум о сарадњи са другим општинама или са градом ради заједничког 

обављања послова из области комуналних делатности, ти послови заједнички се обављају у складу са законом 

који уређује комуналне делатности. 

 

Споразум о сарадњи 

Члан 106. 

Споразумом о сарадњи Општине са другим јединицама локалне самоуправе уређују се: назив и седиште 

заједничког органа, предузећа, установе или друге организације, врста, обим и начин обављања послова, начин 

финансирања, управљање и надзор над радом, приступање споразуму других јединица локалне самоуправе, 

поступак иступања односно одустајања од споразума јединице локалне самоуправе, права и обавезе 

запослених, као и друга питања од значаја за оснивање, рад и престанак рада, у складу са законом. 

Скупштина општине одлучује о закључивању споразума из става 1. овог члана већином гласова од 

укупног броја одборника и дужна је да га достави министарству надлежном за локалну самоуправу у року од 

30 дана од дана закључења споразума. 

 

Заједничко извршавање поверених послова 

Члан 107. 

Општина може, заједно са једном или више општина, односно са градом, предложити министарству 

надлежном за локалну самоуправу заједничко извршавање одређених поверених послова, у складу са законом 

којим се уређује државна управа и уредбом Владе Републике Србије којом се уређују ближи услови и начин 

заједничког извршавања поверених послова. 

Општина може прихватити предлог надлежног органа државне управе да са једном или више општина, 

односно са градом, заједнички обезбеди извршавање одређених поверених послова, у складу са законом којим 

се уређује државна управа и уредбом Владе Републике Србије којом се уређују ближи услови и начин 

заједничког извршавања поверених послова. 

Скупштина општине одлучује о предлогу из става 2. овог члана у року од 30 дана од дана достављања 

предлога. 

Уколико прихвати предлог из става 2. овог члана, Скупштина општине закључује са једном, односно 

више општина, односно са градом, споразум о сарадњи којим се уређује заједничко извршавање поверених 

послова и доставља га министарству надлежном за локалну самоуправу. 

Споразум о сарадњи из става 4. овог члана објављује се после прибављања  сагласности Владе 

Републике Србије. 

 

Оснивање заједничког органа, службе, предузећа или друге организације 

Члан 108. 

Споразумом о сарадњи Општине са другим општинама, односно са градом, може се предвидети 

оснивање заједничког органа, службе, предузећа или друге организаације. 

У случају из става 1. овог члана, Скупштина општине заједно са надлежним органом другог, односно 

других оснивача, одлучује о постављењу, односно именовању руководиоца заједничког органа, службе, 

предузећа или друге организације, разрешењу и њиховој одговорности и престанку дужности, у складу са 

законом. 



страна 40. број: 3 Службени лист општине Тител 3. април 2019. год. 

 

Кад је споразумом о сарадњи предвиђено да заједнички орган одлучује о правима и обавезама грађана 

са пребивалиштем на територији Општине у управном поступку, о правима и обавезама тих грађана у 

другостепеном поступку одлучује Општинско веће, у складу са законом. 

Средства за рад заједничког органа обезбеђују се у буџету Општине, сразмерно обиму послова које за 

Општину обавља заједнички орган. 

Запослени своја права, обавезе и одговорности остварују у јединици локалне самоуправе у којој је 

седиште заједничког организационог облика који се оснива. 

 

Уступање послова другој општини, односно граду 

Члан 109. 

Споразумом о сарадњи Општина може уступити одређене послове из своје надлежности другој 

општини, односно граду. 

Средства за рад органа општине, односно града који обавља уступљене послове, обезбеђују се у буџету 

Општине, сразмерно обиму уступљених послова. 

Кад је споразумом о сарадњи предвиђено да уступљени послови обухватају одлучивање о правима и 

обавезама грађана са пребивалиштем на територији Општине у управном поступку, о правима и обавезама тих 

грађана у другостепеном поступку одлучује Општинско веће, у складу са законом. 

Уступљени послови обављају се у име и за рачун Општине, а за њихово обављање одговорна је 

Општина. 

Општина доставља извештај о обављању уступљених послова на захтев Општине која јој је уступила 

одређене послове, а најмање једном у шест месеци. 

 

Престанак важења споразума о сарадњи 

Члан 110. 

Споразум о сарадњи престаје да важи на захтев Општине или друге јединице локалне самоуправе 

учеснице споразума. 

Скупштина општине упућује писани захтев другој учесници споразума најкасније шест месеци пре дана 

са којим споразум о сарадњи престаје да важи и истовремено о томе обавештава министарство надлежно за 

локалну самоуправу. 

Споразум о сарадњи који је закључило више јединица локалне самоуправе, на захтев Општине престаје 

да важи само у делу који се односи на Општину. 

 

Сарадња са јединицама локалне самоуправе других држава 

Члан 111. 

Општина може да остварује сарадњу у областима од заједничког интереса са јединицама локалне 

самоуправе у другим државама, у оквиру спољне политике Републике Србије, уз поштовање територијалног 

јединства и правног поретка Републике Србије, у складу са Уставом и законом. 

Одлуку о сарадњи са одговарајућим територијалним заједницама, општинама и градовима доноси 

Скупштина општине, уз сагласност Владе Републике Србије. 

Споразум или други акт о успостављању сарадње потписује председник Општине или лице које он 

овласти. 

Акт из става 3. овог члана објављује се и ступа на снагу после прибављања сагласности Владе Републике 

Србије. 

 

Удруживање у асоцијације градова и општина 

Члан 112.  

Општина може бити оснивач или приступати асоцијацијама градова и општина, ради унапређења 

развоја локалне самоуправе, њене заштите и остваривања заједничких интереса.  

Општина оснива или приступа асоцијацијама градова и општина које заступају интересе свог чланства 

пред државним органима, а посебно у поступку доношења закона и других аката од значаја за остваривање 

послова јединица локалне самоуправе.  

На оснивање и рад асаоцијација Општина примењују се одредбе закона којима се уређује оснивање и 

рад удружења.  
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Сарадња са удружењима и другим организацијама 

Члан 113.  

Органи Општине могу сарађивати са удружењима, хуманитарним и другим организацијама, у интересу 

Општине и њених грађана. 

 

Учешће у европским интеграцијама 

Члан 114. 

Општина у оквиру својих надлежности, преко својих органа, прати процес европских интеграција 

Републике Србије и развија за то потребне административне капацитете, у складу са законом и утврђеном 

политиком Републике Србије. 

 

VIII ЗАШТИТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

 

Заштита права Општине  

Члан 115.   

Заштита права Општине обезбеђује се на начин и по поступку утврђеном законом. 

 

Покретање поступка за оцену уставности и законитости  

Члан 116.  

Скупштина општине покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег 

акта Републике Србије или Аутономне покрајине, којим се повређује право на локалну самоуправу. 

 

Право жалбе Уставном суду 

Члан 117. 

 Председник Општине има право жалбе Уставном суду ако се појединачним актом или радњом државног 

органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине. 

 

Локални омбудсман 

Члан 118.   

Скупштина ошпштине посебном одлуком може установити локалног омбудсмана, којом се уређује  

надлежност и овлашћења, начин поступања, избор и престанак дужности локалног омбудсмана, а истом се 

може одредити установљавање заједничког локалног омбудсмана са две или више Општина. 

 

Савет за међунационалне односе 

Члан 119.  

Савет за међунационалне односе је самостално радно тело које чине представници српског народа и 

националних мањина, у складу са законом. 

Скупштина општине  својом посебном одлуком уређује избор, састав, начин одлучивања, подношење 

извештаја као и начин финансирања Савета за међунационалне односе. 

Савет за међунационалне односе доноси пословник о свом раду. 

 

IX АКТИ ОПШТИНЕ  

Акти Општине 

Члан 120. 

У вршењу послова из своје надлежности Општина доноси одлуке, правилнике, наредбе, упутства, 

решења, закључке, препоруке и друге потребне акте. 

Одлуке доноси само Скупштина општине, осим када је законом предвиђено да одлуку доноси и други 

орган Општине.  

 

Хијерархија аката Општине 

Члан 121. 

 Одлуке и општи акти Скупштине општине морају бити сагласни са законом и овим статутом. 

Акти председника Општине и Општинског већа морају бити сагласни са законом, овим статутом, 

одлукама и општим актима Скупштине општине. 

Акти Општинске управе морају бити сагласни са законом, овим статутом, одлукама и општим актима 

органа Општине. 
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Објављивање и ступање на снагу  

општих аката 

Члан 122. 

 Општи акти органа Општине објављују се у „Службеном листу општине Тител“. 

Акти из става 1. овог члана ступају на снагу осмог дана од дана објављивања, осим ако се из нарочито 

оправданих разлога не одлучи другачије. 

Акти из става 1. овог члана равноправно се објављују и на језику и писму мађарске националне мањине. 

 

X ТУМАЧЕЊЕ, ДОНОШЕЊЕ И ПРОМЕНА СТАТУТА 

 

Аутентично тумачење Статута 

Члан 123. 

Аутентично тумачење Статута доноси Скупштина општине на предлог надлежног радног тела 

Скупштине општине. 

 

Поступак за доношење или промену Статута 

Члан 124.   

Предлог за доношење или промену Статута општине може поднети најмање 10% грађана са бирачким 

правом на територији Општине, трећина одборника, председник Општине и надлежно радно тело Скупштине 

општине. 

Предлог се подноси у писаном облику са образложењем. 

О предлогу из става 1. овог члана Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја одборника. 

Ако Скупштина општине одлучи да се приступи доношењу или промени Статута општине, истим актом 

одређује Комисију за израду нацрта статута, односно одлуке о промени Статута општине, одређује њене задатке 

и рок за израду нацрта. 

О нацрту статута, односно одлуке о промени статута спроводи се јавна расправа на начин и у року који 

одреди Општинско веће. 

Општинско веће, након спроведене јавне расправе, утврђује предлог статута, односно одлуке о промени 

статута, већином гласова од укупног броја чланова Општинског већа. Приликом утврђивања предлога статута, 

односно одлуке о промени статута, Општинско веће водиће рачуна о предлозима и сугестијама датим у јавној 

расправи. 

Скупштина општине усваја статут, односно одлуку о промени Статута већином гласова од укупног 

броја одборника. 

 

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Усклађивање прописа Општине 

са овим статутом 

Члан 125.  

Прописи Општине ускладиће се са одредбама овог статута у року одређеним законом. 

Прописи Општине остају на снази до њиховог усклађивања са овим статутом. 

 

Одложена примена појединих одредаба 

овог статута 

Члан 126. 

Члан 56. у делу који се односи на постављење помоћника председника Општине, примењиваће се након 

спроведених избора за одборнике Скупштине општине одржаних после ступања на снагу овог статута. 

Члан 57. став 1. у делу који се односи на број чланова Општинског већа, примењиваће се након 

спроведених избора за одборнике Скупштине општине одржаних после ступања на снагу овог статута. 

 

Прелазне одредбе 

овог статута 

Члан 127.   

Сагласно члану 82. у делу који се односи на образовање општинског правобранилаштва, послове правне 

заштите имовинских права и интереса Општине, а до образовања општинског правобранилаштва, исти ће се 

обављати у складу са посебном одлуком Скупштине општине. 
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Престанак важења Статута 

Члан 128.   

Даном ступања на снагу овог статута, престаје да важи Статут општине Тител („Службени лист 

општине Тител“, број 10/2014-пречишћен текст). 

 

Ступање на снагу 

Члан 129.  

Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Тител“.   
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На основу члана 43. и члана 47. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ 

број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17 и 

95/2018) и члана 32 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број: 129/07, 83/14, 

101/16 и 47/2018) и члана 29. став 1. тачка 2 и члана 81. став 1. Статута општине Тител („Службени лист 

општине Тител“ број 10/2014- пречишћен текст), Скупштина општине Тител је на 30. седници, одржаној дана 

03.04.2019. године, донела  

 

ОДЛУКУ О 

ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

I ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 

Члан 1. мења се и гласи:  

„Приходи и примања, расходи и издаци буџета оптштине Тител за 2019. годину (удаљем тексту: буџет), 

састоји се од:  

 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА 
Економска 

класификација 
у динарима 

1. 
Укупни приходи и примања остварени по основу продаје 

нефинансијске имовине 
7 + 8 792,633,219 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 4 + 5 844,513,019 

3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) -51,879,800 

4. 
Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку 

домаћих хартија од вредности 6211) 
62 0 

6. Укупан фискални суфицит/дефицит  (7+8) - (4+5) - 62 -51,879,800 

 

Б.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

1. Примања од задуживања 91 0 

2. 
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 

9219, 9227, 9228) 
92 0 

3. Неутрошена средства из претходних година 3 60,080,800 

4. 
Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих 

хартија од вредности 6211) 
6211 1,000 

5. Издаци за отплату главнице дуга 61 8,200,000 

B. Нето финансирање (91+92+3) - (61+6211) 51,879,800 

 

Члан 2. 

Члан 2. мења се и гласи:  

1) Приходи и примања износе 792.633.219,00 рсд 

2) Расходи и издаци износе 844.513.019,00 рсд 

Потребна средства за финансирање исказаног буџетског дефицита из члана 1.ове одлуке у износу од 

51.879.800,00 динара и за финансирање отплате главнице дуга и набавку нефинансијске имовине у укупном 

износу од 8.200.000 динара, обезбедиће се из вишка прихода из ранијих година у износу од 60.080.800,00 

динара. 

Члан 3. 

Члан 3. мења се и гласи: 

Средства буџетске резерве се утврђују у укупном износу од 7.000.000,00 динара од чега стална буџетска 

резерва износи 2.000.000,00 динара, а текућа буџетска резерва 5.000.000,00 динара. 

 

Члан 4. 

Члан 4. мења се и гласи: 

Приходи и примања буџета општине Тител са пренетим неутрошеним средствима из претходне године 

у укупном износу од 852.714.019,00 динара по врстама, тј.аналитичким и субаналитичким контима, а утврђени 

су у следећим износима:  
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Класа / 

Категорија / 

Група 

Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 
Средства 

из буџета  

Средства 

из 

осталих 

извора 

 УКУПНА 

ЈАВНА 

СРЕДСТВА  

 

Структура 

%  

300000  Пренета средства из претходне године 0 60,080,800 60,080,800 7.0% 

700000  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  684,716,862 97,916,357 782,633,219 91.8% 

710000  ПОРЕЗИ 476,795,862 0 476,795,862 55.9% 

711000  ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ 

ДОБИТКЕ 
182,060,000 0 182,060,000 21.4% 

 711111 Порез на зараде 145,000,000   145,000,000 17.0% 

 711121 
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа 
према стварно оствареном приходу,по решењу Пореске 

управе 

500,000   500,000 0.1% 

 711122 
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа 
према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске 

управе 

7,000,000   7,000,000 0.8% 

 711123 
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа 
према стварно оствареном приходу самоопорезивањем 

13,000,000   13,000,000 1.5% 

 711143 Порез на приходе од непокретности 200,000   200,000 0.0% 

 711145 
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по 

основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе  
700,000   700,000 0.1% 

 711146 
Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу 
Пореске управе 

500,000   500,000 0.1% 

 711147 Порез на земљиште 660,000   660,000 0.1% 
 711190 Порез на друге приходе 14,500,000   14,500,000 1.7% 

713000  ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 271,085,862   271,085,862 31.8% 
 713121 Порез на имовину (осим на акције и уделе) од физичких лица 157,222,390   157,222,390 18.4% 

 713122 
Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од 

правних лица 
67,863,472   67,863,472 8.0% 

 713311 Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе 3,000,000   3,000,000 0.4% 

 713421 
Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по 
решењу Пореске управе 

35,000,000   35,000,000 4.1% 

 713423 
Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, 

пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе         
8,000,000   8,000,000 0.9% 

714000  ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 16,150,000 0 16,150,000 1.9% 

 714431 

Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући 
и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на 

објектима и просторима који припадају јединици локалне 
самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и 

сл.)   

1,000,000   1,000,000 0.1% 

 714513 
Комунална такса за држање моторних друмских и 

прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина 
7,500,000   7,500,000 0.9% 

 714514 
Годишња накнада за моторна возила,тракторе и прикључна 

возила 
7,500,000   7,500,000 0.9% 

 714552 Боравишна такса 150,000   150,000 0.0% 

716000  ДРУГИ ПОРЕЗИ 7,500,000   7,500,000 0.9% 
 716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 7,500,000   7,500,000 0.9% 

730000  ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 134,821,000 96,306,357 231,127,357 27.1% 

732000  ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА 0 0 0 0.0% 

 732151 
Текуће донације од међународних организација у корист 

нивоа општина 
  0 0 0.0% 

733000  ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 134,821,000 96,306,357 231,127,357 27.1% 
 733152 Ненаменски трансфери од републике у корист нивоа општина   20,000,000 20,000,000 2.3% 

 733154 
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у 

корист нивоа општина 
  1,000,000 1,000,000 0.1% 

 733156 
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП 
Војводине у корист нивоа општина 

  17,000,000 17,000,000 2.0% 

 733158 
Текући ненаменски трансфери, у ужем смислу,од АП 

Војводине у корист нивоа општина 
134,821,000   134,821,000 15.8% 

 733251 
Капитални наменски трансфери,у ужем смислу од Републике 
у корист нивоа општина 

  5,000,000 5,000,000 0.6% 

 733252 
Капитални наменски трансфери,у ужем смислу ос АП 

Војводине  у корист нивоа општина 
  53,306,357 53,306,357 6.3% 
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740000  ДРУГИ ПРИХОДИ 72,100,000 1,610,000 73,710,000 8.6% 

741000  ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 23,300,000   23,300,000 2.7% 

 741150 Камате на средства консолидованог рачуна трезора 300,000   300,000 0.0% 

 741510 Накнада за коришћење природних добара 500,000   500,000 0.1% 

 741520 Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта 15,000,000   15,000,000 1.8% 

 741531 
Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред 
пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других 

публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности 

3,500,000   3,500,000 0.4% 

 741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 500,000   500,000 0.1% 

 741535 Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом 500,000   500,000 0.1% 

 741538 Допринос за уређивање грађевинског земљишта 3,000,000   3,000,000 0.4% 

742000  ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 41,500,000 1,610,000 43,110,000 5.1% 

 742150 Приходи од продаје добаар и услуга или закупа 5,000,000 40,000 5,040,000 0.6% 

 742251 Општинске административне таксе 500,000       

 742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 2,000,000   2,000,000 0.2% 

 742255 Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина 32,000,000   32,000,000 3.8% 

 742350 Приходи општинских органа од споредне продаје добара и услуга 2,000,000   2,000,000 0.2% 

 742378 Приходи од родитељског динара 0 1,570,000 1,570,000 0.2% 

743000  НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 2,300,000   2,300,000 0.3% 

 743324 
Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности 

саобраћаја на путевима 
2,200,000   2,200,000 0.3% 

 743350 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина 100,000   100,000 0.0% 

745000  МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 5,000,000   5,000,000 0.6% 

 745150 Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина 5,000,000   5,000,000 0.6% 

770000  МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 1,000,000   1,000,000 0.1% 

 772114 
Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне 
године 

1,000,000   1,000,000 0.1% 

800000  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 10,000,000   10,000,000 1.2% 

810000  
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 10,000,000   10,000,000 1.2% 

 811000 Примања од продаје непокретности 10,000,000   10,000,000 1.2% 

 812000 Примања од продаје покретне имовине 0   0 0.0% 

900000  
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0   0 0.0% 

910000  ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА  0   0 0.0% 

 911441 Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова     0 0.0% 

 7+8+9 
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 

ФИН. ИМОВИНЕ 
694,716,862 97,916,357 792,633,219 93.0% 

  ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 

ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 
    0 0.0% 

 3+7+8+9 УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 694,716,862 157,997,157 852,714,019 100.0% 

 

 



 

Члан 5. 

Члан 5. се мења и гласи: 

Укупни расходи и издаци буџета по основним наменама, утврђени су у следећим износима: 

 

Екон. 

клас. 
ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

Приходи из 

буџета 01 

Структура         

% 

Сопствени 

приходи - 

04 

Донације 

од међун. 

Орган. - 

06 

Трансфери 

од других 

нивоа 

власти - 07 

Добровољни 

трансфери 

од физ. и 

правних 

лица - 08 

Нераспоређени 

вишак 

прихода из 

ранијих 

година - 13 

Родитељски 

динар за 

ваннаставне 

активности 

- 16 

Укупна јавна 

средства 

Структура 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 521,435,010       75.1% 23,000       -       18,808,000       -       26,852,705       1,570,000       568,688,715       66.7% 

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 100,854,000       14.5% -       -       4,838,000       -       -       -       105,692,000       12.4% 

411 Плате и додаци запослених 69,432,000       10.0% -       -       4,103,000       -       -       -       73,535,000       8.6% 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 12,068,000       1.7% -       -       735,000       -       -       -       12,803,000       1.5% 

413 Накнаде у натури (превоз) 339,000       0.0% -       -       -       -       -       -       339,000       0.0% 

414 Социјална давања запосленима 1,530,000       0.2% -       -       -       -       -       -       1,530,000       0.2% 

415 Накнаде за запослене 4,350,000       0.6% -       -       -       -       -       -       4,350,000       0.5% 

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 5,035,000       0.7% -       -       -       -       -       -       5,035,000       0.6% 

417 Посланички додатак; 8,100,000       1.2% -       -       -       -       -       -       8,100,000       0.9% 

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 221,699,230       31.9% 23,000       -       5,110,000       -       13,477,513       1,570,000       241,879,743       28.4% 

421 Стални трошкови 28,269,000       4.1% 
                         

3,000       
-       10,000       -       -       10,000       28,292,000       3.3% 

422 Трошкови путовања 3,482,000       0.5% -       -       -       -       -       70,000       3,552,000       0.4% 

423 Услуге по уговору 64,977,000       9.4% -       -       -       -       1,800,000       390,000       67,167,000       7.9% 

424 Специјализоване услуге 52,597,075       7.6% 
                     

20,000       
-       100,000       -       613,800       -       53,330,875       6.3% 

425 
Текуће поправке и одржавање (услуге и 

мат) 
58,180,000       8.4% -       -       5,000,000       -       10,563,713       -       73,743,713       8.6% 

426 Материјал 14,194,155       2.0% -       -       -       -       500,000       1,100,000       15,794,155       1.9% 

440 ОТПЛАТА КАМАТА 1,800,000       0.3% -       
                

-       
-       -       -       -       1,800,000       0.2% 

441 Отплата домаћих камата; 900,000       0.1% -       
                                          

-       
-       -       -       -       900,000       0.1% 

444 Пратећи трошкови задуживања 900,000       0.1% -                 900,000       0.1% 

450 СУБВЕНЦИЈЕ 6,000,000       0.9% -       
                

-       
-       -       -       -       6,000,000       0.7% 

4511 
Текуће субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама       
1,000,000       0.1% -       -       -       -       -       -       1,000,000       0.1% 

4512 

Капиталне субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама            

-       0.0% -                 -       0.0% 

454 Субвенције приватним предузећима 5,000,000       0.7% -       -       -       -       -       -       5,000,000       0.6% 
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460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 118,714,000       17.1% -       -       1,821,000       -       -       -       120,535,000       14.1% 

4631 
Текући трансфери осталим нивоима 

власти 
61,812,000       8.9% -       -       1,821,000       -       -       -       63,633,000       7.5% 

4632 
Капитални трансфери осталим нивоима 

власти 
23,459,000       3.4% -       -       -       -       -       -       23,459,000       2.8% 

464 
Дотације организацијама за обавезно 

социјално осигурање 
23,320,000         -       -       -       -       -       -       23,320,000       2.7% 

465 Остале донације, дотације и трансфери  10,123,000       1.5% -       -       -       -       -       -       10,123,000       1.2% 

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 36,835,000       5.3% -       -       7,039,000       -       1,657,062       -       45,531,062       5.3% 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 36,835,000       5.3% -       -       7,039,000       -       1,657,062       -       45,531,062       5.3% 

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 28,532,780       4.1% -       -       -       -          11,718,130       -       40,250,910       4.7% 

481 Дотације невладиним организацијама; 21,647,000       3.1% -       -       -       -       -       -       21,647,000       2.5% 

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 1,295,780       0.2% -       -       -       -       -       -       1,295,780       0.2% 

483 
Новчане казне и пенали по решењу 

судова; 
4,140,000       0.6% -       -       -       -       11,718,130       -       15,858,130       1.9% 

485 
Накнада штете за повреду или штету 

нанету од стране 
1,450,000       0.2% -       -       -       -       -       -       1,450,000       0.2% 

490 
АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ 

БУЏЕТА 
7,000,000       1.0% -       -       -       -       -       -       7,000,000       0.8% 

49911 Стална резерва 2,000,000       0.3% -       -       -       -       -       -       2,000,000       0.2% 

49912 Текућа резерва 5,000,000       0.7% -       -       -       -       -       -       5,000,000       0.6% 

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 165,080,852       23.8% 17,000       -       77,498,357       -       33,228,095       -       275,824,304       32.3% 

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 161,799,752       23.3% 17,000       -       77,498,357       -       33,228,095       -       272,543,204       32.0% 

511 Зграде и грађевински објекти; 148,993,752       21.4% -       -       77,438,357       -       28,053,095       -       254,485,204       29.8% 

512 Машине и опрема; 12,555,000       1.8% -       -       -       -       5,175,000       -       17,730,000       2.1% 

515 Нематеријална имовина 251,000       0.0% 17,000       -       60,000       -       -       -       328,000       0.0% 

520 ЗАЛИХЕ -       0.0% -       -       -       -       -       -       -       0.0% 

523 Залихе робе за даљу продају -       0.0% -       -       -       -       -       -       -       0.0% 

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 3,281,100       0.5% -       -       -       -       -       -       3,281,100       0.4% 

541 Земљиште; 3,281,100       0.5% -       -       -       -       -       -       3,281,100       0.4% 

610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ  8,200,000       1.2% -       -       -       -       -       -       8,200,000       1.0% 

611 Отплата главнице домаћим кредиторима 8,200,000       1.2% -       -       -       -       -       -       8,200,000       1.0% 

620 Набавка финансијске имовине 
                    

1,000       
0.0%             1,000       0.0% 

621 
Набавка домаћих хартија од вредности, 

изузев акција                    
1,000       0.0%           -       1,000       0.0% 

 УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ  694,716,862       100.0% 40,000       -       96,306,357       -       60,080,800       1,570,000       852,714,019       100.0% 
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Члан 6. 

Члан 6. се мења и гласи: 

Укупни расходи и издаци буџета утврђују се према функционалној класификацији у следећим износима: 

 

Функциje Функционална класификација  
Средства 

из буџета 

Структура         

% 

Сопствени 

приходи - 

04 

Донације 

од 

међун. 

Орган. - 

06 

Трансфери 

од других 

нивоа 

власти - 07 

Добровољни 

трансфери 

од физ. и 

правних 

лица - 08 

Нераспоређени 

вишак 

прихода из 

ранијих 

година - 13 

Родитељски 

динар за 

ваннаставне 

активности 

- 16 

Укупна 

јавна 

средства 

Структура         

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 48,878,000       7.0% 0 0 8,860,000 0 1657062 0 59,395,062       7.0% 

010 Болест и инвалидност; 3,400,000       0.5% 0 0 0 0 0 0 3,400,000       0.4% 

040 Породица и деца; 32,135,000       4.6% 0 0 5,000,000 0 0 0 37,135,000       4.4% 

070 
Социјална помоћ угроженом становништву 

некласификована на другом месту; 
13,343,000       1.9% 0 0 3,860,000 0 1,657,062 0 18,860,062       2.2% 

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 176,670,000       25.4% 0 0 0 0 12,093,130 0 188,763,130       22.1% 

111 Извршни и законодавни органи 50,215,000       7.2% 0 0 0 0 0 0 50,215,000       5.9% 

112 Финансијски и фискални послови -       0.0% 0 0 0 0 0 0 -       0.0% 

133 Остале опште услуге 98,528,000       14.2% 0 0 0 0 11,893,130 0 110,421,130       12.9% 

150 
Опште јавне услуге - истраживање и 

развој; 
350,000       0.1% 0 0 0 0 200,000 0 550,000       0.1% 

160 
Опште јавне услуге некласификоване на 

другом месту; 
17,577,000       2.5% 0 0 0 0 0 0 17,577,000       2.1% 

170 Трансакције јавног дуга; 10,000,000       1.4% 0 0 0 0 0 0 10,000,000       1.2% 

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 2,000,000       0.3% 0 0 0 0 0 0 2,000,000       0.2% 

320 Услуге противпожарне заштите; 2,000,000       0.3% 0 0 0 0 0 0 2,000,000       0.2% 

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 103,202,780       14.9% 0 0 35,818,218 0 13,163,713 0 152,184,711       17.8% 

411 Општи економски и комерцијални послови 2,000,000       0.3% 0 0 0 0 0 0 2,000,000       0.2% 

412 Општи послови по питању рада 5,000,000       0.7%   0 0   0 0 5,000,000       0.6% 

421 Пољопривреда 28,700,000       4.1% 0 0 5,000,000 0 0 0 33,700,000       4.0% 

436 Остала енергија 2,000,000       0.3% 0 0 0   0 0 2,000,000       0.2% 

451 Друмски саобраћај 51,402,780       7.4% 0 0 22,818,218 0 13,063,713 0 87,284,711       10.2% 

473 Туризам 14,100,000       2.0% 0 0 8,000,000 0 100,000 0 22,200,000       2.6% 

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 112,224,230       16.2% 0 0 29,500,000 0 8,799,592 0 150,523,822       17.7% 

510 Управљање отпадом; 13,500,000       1.9% 0 0 4,500,000 0 0 0 18,000,000       2.1% 

520 Управљање отпадним водама; 37,070,000       5.3% 0 0 25,000,000 0 8,799,592 0 70,869,592       8.3% 

530 Смањење загађености; 1,500,000       0.2% 0 0 0 0 0 0 1,500,000       0.2% 

540 
Заштита биљног и животињског света и 

крајолика; 
57,354,230       8.3% 0 0 0 0 0 0 57,354,230       6.7% 

560 
Заштита животне средине 

некласификована на другом месту 
2,800,000       0.4% 0 0 0 0 0 0 2,800,000       0.3% 
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600 
ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И 

ЗАЈЕДНИЦЕ 
63,264,852       9.1% 0 0 17,120,139 0 24,253,503 0 104,638,494       12.3% 

620 Развој заједнице; 24,388,283       3.5% 0 0 5,186,543 0 6,319,906 0 35,894,732       4.2% 

630 Водоснабдевање; 24,876,569       3.6% 0 0 11,933,596 0 17,933,597 0 54,743,762       6.4% 

640 Улична расвета; 14,000,000       2.0% 0 0 0 0 0 0 14,000,000       1.6% 

700 ЗДРАВСТВО 23,820,000       3.4% 0 0 0 0 113,800 0 23,933,800       2.8% 

721 Опште медицинске услуге 17,320,000       2.5% 0 0 0 0 0 0 17,320,000       2.0% 

733 
Услуге медицинских центара и 

породилишта 
5,600,000       0.8% 0 0 0 0 113,800 0 5,713,800       0.7% 

740 Услуге јавног здравства; 900,000       0.1% 0 0 0 0 0 0 900,000       0.1% 

800 
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И 

ВЕРЕ 
46,586,000       6.7% 40,000 0 160,000 0 0 0 46,786,000       5.5% 

810 Услуге рекреације и спорта; 16,300,000       2.3% 0 0 0 0 0 0 16,300,000       1.9% 

820 Услуге културе; 27,286,000       3.9% 40,000 0 160,000 0 0 0 27,486,000       3.2% 

840 Верске и остале услуге заједнице; 3,000,000       0.4%             3,000,000       0.4% 

900 ОБРАЗОВАЊЕ 118,071,000       17.0% 0 0 4,848,000 0 0 1,570,000 124,489,000       14.6% 

911 Предшколско образовање 39,343,000       5.7% 0 0 4,848,000 0 0 1,570,000 45,761,000       5.4% 

912 Основно образовање 63,548,000       9.1% 0 0 0 0 0 0 63,548,000       7.5% 

920 Средње образовање; 15,180,000       2.2% 0 0 0 0 0 0 15,180,000       1.8% 

 УКУПНО 694,716,862       100.0% 40,000 0 96,306,357 0 60,080,800 1,570,000 852,714,019       100.0% 
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Члан 7. 

Члан 7. мења се и гласи: 

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2019, 2020. и 2021 годину, исказују се у следећем прегледу: 

 

 

Приоритет 
Позиција 

у буџету 
Назив капиталног пројекта 

Година 

почетка 

финансирања 

пројекта 

Година 

завршетка 

финансирања 

пројекта 

Укупна вредност 

пројекта 

Реализовано 

закључно са 

01.07.2018. 

године 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 86 

Пројекат: Куповина земљишта за 

проширење објекта предшколске 

установе у Шајкашу 

2019 2019     2,000,000     

2 87 
Пројекат: Куповина земљишта за 

пречистач у Тителу 
2019 2019     1,000,000     

3 88 
Пројекат: Ограђивање нове 

депоније у Гардиновцима 
2019 2019     2,150,000     

4 89 
Пројекат: Куповина земљишта за 

радну зону у Шајкашу 
2019 2019     100,000     

5 100 

Пројекат: Израда пројектно 

техничке документације за 

фабрику воде у насељеном месту 

Тител 

2019 2019     5,000,000     

6 102 

Пројекат: Замена вентила на 

водоводној мрежи у насељеном 

месту Тител - II фаза  

2017 2019     6,500,000     

7 103 

Пројекат: Куповина вентила на 

даљинско очитавање за насељено 

место Тител - I фаза  

2019 2019     5,000,000     

8 104 
Пројекат: Замена азбестних цеви 

водоводне мреже у Тителу 
2018 2019     22,345,096     

9 105 

Пројекат: Изградња резервоара 

пијаће воде за потребе 

снабдевања насељених места 

Тител, Лок и Гардиновци 

2018 2019     11,198,666     

10 106 

Пројекат: Израда пројектно-

техничке документације 

резервоара пијаће воде за потребе 

снабдевања насељеног места 

Шајкаш и Вилово 

2019 2019     3,000,000     

11 108 

Пројекат: Израда пројектно 

техничке документације за 

бушење бунара за потребе 

водоснабдевања насеља Тител на 

новом изворишту 

2019 2019     1,500,000     

12 109 

Пројекат: Бушење бунара за  

потребе водоснабдевања насеља 

Тител на новој локацији 

2019 2019     3,500,000     

13 110 

Пројекат Бушење бунара за 

потребе водоснабдевања насеља 

Тител 

2017 2019     1,100,000     

14 122 
Пројекат: Постављање расвете на 

долми (шеталишту) у Тителу 
2019 2019     12,000,000     
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15 123 
Пројекат: Уређење приобаља 

реке Тисе у Тителу- IV фаза 
2019 2019     2,800,000     

16 124 
Пројекат: Уређење приобаља 

реке Тисе у Тителу- V фаза 
2019 2019     3,000,000     

17 148 

Пројекат: Извођење радова на 

изградњи и реконструкцији улице 

Главна у Тителу (од семафора до 

обале Тисе) 

2019 2019     11,500,000 15,000,000 10,000,000 

18 150 

Пројекат: Извођење радова на 

реконструкцији  улице Змај 

Јовине у Шајкашу, на кат. парц. 

бр.1122 К.О. Шајкаш 

2019 2019     31,818,218     

19 183 

Пројекат: Изградња објекта 

свлачионице  у ФК "Хајдук" из 

Гардиноваца 

2018 2019     600,000     

20 185 

Пројекат: Радови на завршетку 

свлачионица ФК Борац у 

Шајкашу 

2016 2019     4,000,000     

21 197 

Пројекат: Израда пројектно-

техничке документације 

канализационе мреже у 

насељеном месту Тител 

2017 2019     10,000,000     

22 198 

Пројекат: Изградња II фазе 

канализационе мреже без кућних 

прикљака у насељеном месту 

Шајкаш 

2018 2019     55,799,592 90,000,000 90,000,000 

23 199 
Пројекат: Рекултивација 

депоније у Шајкашу 
2019 2019     8,000,000     

                    

 

Р.бр. 
Позиција 

у буџету 
Назив капиталног пројекта 

Конто 3. 

ниво 

Конто 4. 

ниво 
Опис конта Извор Опис извора 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 5а 6 6а 7 8 9 

1                     

  86 

Пројекат: Куповина земљишта за 

проширење објекта предшколске 

установе у Шајкашу 

541 5411 Земљиште 01 
Приходи из 

буџета 
2,000,000     

  87 
Пројекат: Куповина земљишта за 

пречистач у Тителу 
541 5411 Земљиште 01 

Приходи из 

буџета 
1,000,000     

  88 
Пројекат: Ограђивање нове депоније у 

Гардиновцима 
511 5112 

Изградња зграда 

и објеката 
01 

Приходи из 

буџета 
2,150,000     

  89 
Пројекат: Куповина земљишта за 

радну зону у Шајкашу 
541 5411 Земљиште 01 

Приходи из 

буџета 
100,000     

  100 

Пројекат: Израда пројектно техничке 

документације за фабрику воде у 

насељеном месту Тител 

511 5114 
Пројектни 

планирање 
01 

Приходи из 

буџета 
5,000,000     

  102 

Пројекат: Замена вентила на 

водоводној мрежи у насељеном месту 

Тител - II фаза  

511 5113 

Капитално 

одржавање 

зграда и објеката 

01 
Приходи из 

буџета 
5,900,000     

       5114 
Пројектни 

планирање 
01 

Приходи из 

буџета 
600,000     

  103 

Пројекат: Куповина вентила на 

даљинско очитавање за насељено 

место Тител - I фаза  

511 5113 

Капитално 

одржавање 

зграда и објеката 

13 

Нераспоређени 

вишак прихода 

из ранијих 

година 

5,000,000     
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  104 
Пројекат: Замена азбестних цеви 

водоводне мреже у Тителу 
511 5112 

Изградња зграда 

и објеката 
01 

Приходи из 

буџета 
9,060,458     

          07 

Трансфери од 

других нивоа 

власти 

6,342,319     

          13 

Нераспоређени 

вишак прихода 

из ранијих 

година 

6,342,319     

          01 
Приходи из 

буџета 
600,000     

  105 

Пројекат: Изградња резервоара пијаће 

воде за потребе снабдевања насељених 

места Тител, Лок и Гардиновци 

511 5113 

Капитално 

одржавање 

зграда и објеката 

01 
Приходи из 

буџета 
4,416,111     

          07 

Трансфери од 

других нивоа 

власти 

3,091,277     

          13 

Нераспоређени 

вишак прихода 

из ранијих 

година 

3,091,278     

       5114 
Пројектни 

планирање 
01 

Приходи из 

буџета 
600,000     

  106 

Пројекат: Израда пројектно-техничке 

документације резервоара пијаће воде 

за потребе снабдевања насељеног места 

Шајкаш и Вилово 

511 5114 
Пројектни 

планирање 
01 

Приходи из 

буџета 
3,000,000     

          13 

Нераспоређени 

вишак прихода 

из ранијих 

година 

2,000,000     

  108 

Пројекат: Израда пројектно техничке 

документације за бушење бунара за 

потребе водоснабдевања насеља Тител 

на новом изворишту 

511 5114 
Пројектни 

планирање 
13 

Нераспоређени 

вишак прихода 

из ранијих 

година 

1,500,000     

  109 

Пројекат: Бушење бунара за  потребе 

водоснабдевања насеља Тител на новој 

локацији 

511 5112 
Изградња зграда 

и објеката 
01 

Приходи из 

буџета 
1,000,000     

          07 

Трансфери од 

других нивоа 

власти 

2,500,000     

  110 
Пројекат Бушење бунара за потребе 

водоснабдевања насеља Тител 
511 5112 

Изградња зграда 

и објеката 
01 

Приходи из 

буџета 
1,100,000     

  122 
Пројекат: Постављање расвете на 

долми (шеталишту) у Тителу 
511 5112 

Изградња зграда 

и објеката 
01 

Приходи из 

буџета 
4,000,000     

          07 

Трансфери од 

других нивоа 

власти 

8,000,000     

  123 
Пројекат: Уређење приобаља реке 

Тисе у Тителу- IV фаза 
511 5112 

Изградња зграда 

и објеката 
01 

Приходи из 

буџета 
2,200,000     

       5114 
Пројектни 

планирање 
01 

Приходи из 

буџета 
600,000     
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  124 
Пројекат: Уређење приобаља реке 

Тисе у Тителу- V фаза 
511 5112 

Изградња зграда 

и објеката 
01 

Приходи из 

буџета 
1,000,000     

       5114 
Пројектни 

планирање 
01 

Приходи из 

буџета 
200,000     

  148 

Пројекат: Извођење радова на 

изградњи и реконструкцији улице 

Главна у Тителу (од семафора до обале 

Тисе) 

511 5113 

Капитално 

одржавање 

зграда и објеката 

01 
Приходи из 

буџета 
10,900,000 14,000,000 9,000,000 

       5114 
Пројектни 

планирање 
01 

Приходи из 

буџета 
600,000 1,000,000 1,000,000 

  150 

Пројекат: Извођење радова на 

реконструкцији  улице Змај Јовине у 

Шајкашу, на кат. парц. бр.1122 К.О. 

Шајкаш 

511 5113 

Капитално 

одржавање 

зграда и објеката 

01 
Приходи из 

буџета 
6,000,000     

          07 

Трансфери од 

других нивоа 

власти 

22,818,218     

       5114 
Пројектно 

планирање 
01 

Приходи из 

буџета 
3,000,000     

  183 

Пројекат: Изградња објекта 

свлачионице  у ФК "Хајдук" из 

Гардиноваца 

511 5113 

Капитално 

одржавање 

зграда и објеката 

01 
Приходи из 

буџета 
600,000     

  185 
Пројекат: Радови на завршетку 

свлачионица ФК Борац у Шајкашу 
511 5113 

Капитално 

одржавање 

зграда и објеката 

01 
Приходи из 

буџета 
4,000,000     

  197 

Пројекат: Израда пројектно-техничке 

документације канализационе мреже у 

насељеном месту Тител 

511 5114 
Пројектно 

планирање 
01 

Приходи из 

буџета 
2,000,000     

          13 

Нераспоређени 

вишак прихода 

из ранијих 

година 

8,000,000     

  198 

Пројекат: Изградња II фазе 

канализационе мреже без кућних 

прикљака у насељеном месту Шајкаш 

511 5112 
Изградња зграда 

и објеката 
01 

Приходи из 

буџета 
30,000,000 30,000,000 30,000,000 

          07 

Трансфери од 

других нивоа 

власти 

25,000,000 55,000,000 55,000,000 

          13 

Нераспоређени 

вишак прихода 

из ранијих 

година 

799,592     

       5114 
Пројектно 

планирање 
01 

Приходи из 

буџета 
2,000,000 5,000,000 5,000,000 

  199 
Пројекат: Рекултивација депоније у 

Шајкашу 
511 5113 

Капитално 

одржавање 

зграда и објеката 

01 
Приходи из 

буџета 
5,000,000     

          07 

Трансфери од 

других нивоа 

власти 

3,000,000     

             206,111,572 105,000,000 100,000,000 
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Члан 8. 

Члан 8. мења се и гласи: 

Укупни расходи и издаци буџета утврђују се према програмској класигикацији на следећи начин: 
 

Шифра 

Назив Средства из буџета 
Структ-

ура % 

Сопствени и други 

приходи 
Укупна средства 

Програм 

Програмска 

активност/  

Пројекат 

1 2 3 4 5 6 7 

1101  Програм 1.  Урбанизам и просторно планирање 24,388,283 3.5% 11,506,449 35,894,732 

72-74 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање 2,300,000 0.3% 4,570,906 6,870,906 

75-76 1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова 4,690,000 0.7% 0 4,690,000 

77-80 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем 3,200,000 0.5% 0 3,200,000 

81-82 1101-0004 Стамбена подршка  500,000 0.1% 0 500,000 

83 1101-0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда 300,000 0.0% 0 300,000 

84 1101-П1 Пројекат: Опремање дела радне зоне ЈУГ 1 у Тителу 1,000,000 0.1% 0 1,000,000 

85 1101-П2 
Пројекат: Израда пројектно-техничке документације за уређење 

небрањеног дела приобаља реке Тисе у Тителу- ЈУГ 2 
1,000,000 0.1% 0 1,000,000 

86 1101-П3 
Пројекат: Куповина земљишта за проширење објекта предшколске 
установе у Шајкашу 

2,000,000 0.3% 0 2,000,000 

87 1101-П4 Пројекат: Куповина земљишта за пречистач у Тителу 1,000,000 0.1% 0 1,000,000 

88 1101-П5 Пројекат: Ограђивање нове депоније у Гардиновцима 2,150,000 0.3% 0 2,150,000 

89 1101-П6 Пројекат: Куповина земљишта за радну зону у Шајкашу 100,000 0.0% 0 100,000 

90 1101-П7 
Пројекат: Уређење грађевинског земљишта у радној зони у Тителу-

изградња МБТС 1 и МБТС 2 
1,000 0.0% 1,749,000 1,750,000 

91 1101-П8 
Пројекат: Израда трафо станице за нову спортску халу са реконструкцијом 

мреже широке потрошње јавне расвете у Тителу 
5,366,183 0.8% 5,186,543 10,552,726 

92 1101-П9 
Пројекат: Израда пројектно-техничке документације за нову студију 

индустријске зоне у Гардиновцима 
600,000 0.1% 0 600,000 

92*1 1101-П10 Пројекат: Куповина земљишта у Мошорину 181,100 0.0% 0 181,100 

1102  Програм 2.  Комунална делатност 84,426,799 12.2% 29,867,193 114,293,992 

93-94 1102-0001 Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем 14,000,000 2.0% 0 14,000,000 

95 1102-0002 Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина 4,000,000 0.6% 0 4,000,000 

96 1102-0003 Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене 2,000,000 0.3% 0 2,000,000 

97-99 1102-0004 Програмска активност: Зоохигијена 34,450,230 5.0% 0 34,450,230 

100 1102-П1 
Пројекат: Израда пројектно техничке документације за фабрику воде у 

насељеном месту Тител 
5,000,000 0.7% 0 5,000,000 

101 1102-П2 Пројекат: Изградња азила за псе 100,000 0.0% 0 100,000 

102 1102-П3 
Пројекат: Замена вентила на водоводној мрежи у насељеном месту Тител - 
II фаза  

6,500,000 0.9% 0 6,500,000 

103 1102-П4 
Пројекат: Куповина вентила на даљинско очитавање за насељено место 

Тител - I фаза  
0 0.0% 5,000,000 5,000,000 

104 1102-П5 Пројекат: Замена азбестних цеви водоводне мреже у Тителу 9,660,458 1.4% 12,684,638 22,345,096 

105 1102-П6 
Пројекат: Изградња резервоара пијаће воде за потребе снабдевања 

насељених места Тител, Лок и Гардиновци 
5,016,111 0.7% 6,182,555 11,198,666 

106 1102-П7 
Пројекат: Израда пројектно-техничке документације резервоара пијаће 

воде за потребе снабдевања насељеног места Шајкаш и Вилово 
1,000,000 0.1% 2,000,000 3,000,000 

107 1102-П8 
Пројекат: Анализа воде за потребе израде елабората о  резервама 

подземних вода и зонама санитарне заштите  
600,000 0.1% 0 600,000 
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108 1102-П9 
Пројекат: Израда пројектно техничке документације за бушење бунара за 

потребе водоснабдевања насеља Тител на новом изворишту 
0 0.0% 1,500,000 1,500,000 

109 1102-П10 
Пројекат: Бушење бунара за  потребе водоснабдевања насеља Тител на 
новој локацији 

1,000,000 0.1% 2,500,000 3,500,000 

110 1102-П11 Пројекат Бушење бунара за потребе водоснабдевања насеља Тител 1,100,000 0.2% 0 1,100,000 

1501  Програм 3.  Локални економски развој 7,000,000 1.0% 0 7,000,000 

111 1501-0002 Програмска активност: Мере активне политике запошљавања 5,000,000 0.7% 0 5,000,000 

112-113 1501-0003 
Програмска активност: Подршка економском развоју и промоцији 

предузетништва 
2,000,000 0.3% 0 2,000,000 

1502  Програм 4.  Развој туризма 14,100,000 2.0% 8,100,000 22,200,000 

117-120 1502-0002 Програмска активност: Промоција туристичке понуде 700,000 0.1% 0 700,000 

114 1502-П1 
Пројекат: Израда пројектно-техничке документације расвете на долми у 

Тителу 
600,000 0.1% 0 600,000 

115 1502-П2 Пројекат: Уређење језера у Вилову  600,000 0.1% 0 600,000 

116 1502-П3 
Пројекат: Израда програма развоја туризма према националној стратегији 
развоја туризма  

2,000,000 0.3% 0 2,000,000 

121 1502-П4 
Пројекат: Планско мапирање излетничких места на територији општине 

Тител 
400,000 0.1% 100,000 500,000 

122 1502-П5 Пројекат: Постављање расвете на долми (шеталишту) у Тителу 4,000,000 0.6% 8,000,000 12,000,000 

123 1502-П6 Пројекат: Уређење приобаља реке Тисе у Тителу- IV фаза 2,800,000 0.4%   2,800,000 

124 1502-П7 Пројекат: Уређење приобаља реке Тисе у Тителу- V фаза 3,000,000 0.4%   3,000,000 

0101  Програм 5.  Развој пољопривреде 28,700,000 4.1% 5,000,000 33,700,000 

125-128 0101-0001 
Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике 
у локалној заједници 

5,500,000 0.8% 0 5,500,000 

129-130 0101-П1 Пројекат: Уређење атарских путева на теритотији општине Тител 8,200,000 1.2% 5,000,000 13,200,000 

131 0101-П2 Пројекат: Уређење каналске мреже  на теритотији општине Тител 9,000,000 1.3% 0 9,000,000 

132 0101-П3 
Пројекат: Организација рада пољочуварске службе  на теритотији општине 
Тител 

6,000,000 0.9% 0 6,000,000 

0401  Програм 6.  Заштита животне средине 66,674,000 9.6% 38,299,592 104,973,592 

194 0401-0001 Програмска активност: Управљање заштитом животне средине 600,000 0.1% 0 600,000 

195 0401-0002 Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине 1,500,000 0.2% 0 1,500,000 

207-223 0401-0003 Програмска активност: Заштита природе 13,804,000 2.0% 0 13,804,000 

196 0401-0005 Програмска активност: Управљање комуналним отпадом 4,000,000 0.6% 0 4,000,000 

197 0401-П1 
Пројекат: Израда пројектно-техничке документације канализационе мреже 
у насељеном месту Тител 

2,000,000 0.3% 8,000,000 10,000,000 

198 0401-П2 
Пројекат: Изградња II фазе канализационе мреже без кућних прикљака у 

насељеном месту Шајкаш 
30,000,000 4.3% 25,799,592 55,799,592 

199 0401-П3 Пројекат: Рекултивација депоније у Шајкашу 5,000,000 0.7% 3,000,000 8,000,000 

200 0401-П4 
Пројекат: Израда нове каналске мреже за атмосферске падавине у 
насељима општине Тител 

2,000,000 0.3% 0 2,000,000 

201 0401-П5 
Пројекат: Одржавање атмосферске канализације (улични канали) у 

насељима општине Тител 
3,070,000 0.4% 0 3,070,000 

202 0401-П6 
Пројекат: Набавка контејнера -канти за изношење смећа за насељена места 
општине Тител 

1,500,000 0.2% 0 1,500,000 

203 0401-П7 
Пројекат: Уређење депонија са опремањем контејнерима за раднике 

обезбеђења у насељеним местима Тител и Шајкаш 
1,000,000 0.1% 1,500,000 2,500,000 

204-206 0401-П8 Пројекат: ЈП "ТИТЕЛСКИ БРЕГ"-У ЛИКВИДАЦИЈИ 2,200,000 0.3% 0 2,200,000 

0701  Програм 7.  Путна инфраструктура 51,402,780 7.4% 35,881,931 87,284,711 
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133-138 0701-0002 
Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне 

инфраструктуре 
15,850,000 2.3% 0 15,850,000 

139-143 0701-П1 
Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја у општини Тител за 2019 
годину 

2,200,000 0.3% 13,063,713 15,263,713 

144-147 0701-П2 Пројекат: ЈП "ПРОСТОР"-У ЛИКВИДАЦИЈИ 7,940,780 1.1% 0 7,940,780 

148 0701-П3 
Пројекат: Извођење радова на изградњи и реконструкцији улице Главна у 

Тителу (од семафора до обале Тисе) 
11,500,000 1.7% 0 11,500,000 

149 0701-П4 

Пројекат: Израда пројектно-техничке документације партерног уређења 

Доситејеве улице и локалитета Калварија у оквиру специјалног резервата 

природе 

1,000,000 0.1% 0 1,000,000 

150 0701-П5 
Пројекат: Извођење радова на реконструкцији  улице Змај Јовине у 
Шајкашу, на кат. парц. бр.1122 К.О. Шајкаш 

9,000,000 1.3% 22,818,218 31,818,218 

150*1 0701-П6 

Пројекат: Израда пројектно техничке документације реконструкције улица 

у насељеним местима Тител, Лок, Вилово, Гардиновци, Шајкаш и 

Мошорин 

3,912,000 0.6% 0 3,912,000 

2001  Програм 8.  Предшколско васпитање 39,343,000 5.7% 6,418,000 45,761,000 

241-252 2001-0001 Програмска активност: Функционисање предшколских установа 39,343,000 5.7% 6,418,000 45,761,000 

2002  Програм 9.  Основно образовање 63,548,000 9.1% 0 63,548,000 

151-152 2002-0001 Програмска активност: Функционисање основних школа 63,548,000 9.1% 0 63,548,000 

2003  Програм 10. Средње образовање 15,180,000 2.2% 0 15,180,000 

153-154 2003-0001 Програмска активност: Функционисање средњих школа 15,180,000 2.2% 0 15,180,000 

0901  Програм 11.  Социјална  и дечја заштита 49,478,000 7.1% 10,630,862 60,108,862 

155 0901-0001 Програмска активност:Једнократне помоћи и други облици помоћи 6,600,000 1.0% 3,496,062 10,096,062 

156 0901-0002 
Програмска активност: Породични и домски смештај, прихватилиште и 

друге врсте смештаја  
200,000 0.0% 200,000 400,000 

157 0901-0003 Програмска активност: Дневне услуге у заједници  2,500,000 0.4% 0 2,500,000 

158-159 0901-0004 
Програмска активност: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне 

услуге 
6,543,000 0.9% 1,821,000 8,364,000 

160 0901-0005 Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста 900,000 0.1% 0 900,000 

161-162 0901-0006 Програмска активност: Подршка деци и породици са децом 28,135,000 4.0% 5,000,000 33,135,000 

163 0901-0007 Програмска активност: Подршка рађању и родитељству 4,000,000 0.6% 0 4,000,000 

164 0901-П1 Пројекат: Суфинансирање вештачке оплодње 600,000 0.1% 113,800 713,800 

1801  Програм 12.  Примарна здравствена заштита 23,220,000 3.3% 0 23,220,000 

165 1801-0001 
Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене 
заштите 

17,120,000 2.5% 0 17,120,000 

166 1801-0002 Програмска активност: Мртвозорство  200,000 0.0% 0 200,000 

168-169 1801-0003 
Програмска активност: Спровођење активности из обласи друштвене бриге 

за јавно здравље 
900,000 0.1% 0 900,000 

167 1801-П1 
Пројекат: Финансирање дуговања ДЗ Тител из претходног периода 

насталог закључно са 31.12.2017. године за 2019 годину 
5,000,000 0.7% 0 5,000,000 

1201  Програм 13.  Развој културе 30,286,000 4.4% 200,000 30,486,000 

224-239 1201-0001 Програмска активност: Функционисање локалних установа културе 13,086,000 1.9% 200,000 13,286,000 

170 1201-0002 
Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва  
400,000 0.1% 0.00 400,000 

171-173 1201-0003 
Програмска активност: Унапређење система очувања и представљања 
културно-историјског наслеђа 

9,300,000 1.3% 0 9,300,000 

177 1201-0004 
Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у 

области јавног информисања 
5,000,000 0.7% 0 5,000,000 

174 1201-П1 
Пројекат: Уређење Дома културе и партнерно уређење дворишта у 
Мошорину 

600,000 0.1% 0 600,000 

175 1201-П2 Пројекат: Уређење Дома културе у Локу 600,000 0.1% 0 600,000 
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176 1201-П3 
Пројекат: Обележавање стабла у заштићеном  подручју Бели дуд у 

Гардиновцима  
100,000 0.0% 0 100,000 

240 1201-П4 
Пројекат: Израда пројектно-техничке документације и изградња грејања у 

Дому културе у Тителу 
1,200,000 0.2%   1,200,000 

1301  Програм 14.  Развој спорта и омладине 16,650,000 2.4% 200,000 16,850,000 

178-180 1301-0001 
Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима 

8,900,000 1.3% 0 8,900,000 

181 1301-0002 Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту  200,000 0.0% 0 200,000 

186-187 1301-0005 Програмска активност: Спровођење омладинске политике 350,000 0.1% 200,000 550,000 

182 1301-П1 
Пројекат: Радови на спортским објекатима и опремање спортских објеката 
у општини Тител 

2,000,000 0.3% 0 2,000,000 

183 1301-П2 Пројекат: Изградња објекта свлачионице  у ФК "Хајдук" из Гардиноваца 600,000 0.1% 0 600,000 

184 1301-П3 
Пројекат: Израда пројектно-техничке документације хидрантске мреже 

спортске хале у Тителу 
600,000 0.1% 0 600,000 

185 1301-П4 Пројекат: Радови на завршетку свлачионица ФК Борац у Шајкашу 4,000,000 0.6% 0 4,000,000 

0602  Програм 15.  Локална самоуправа 127,658,000 18.4% 11,893,130 139,551,130 

40-59 0602-0001 
Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина 
94,278,000 13.6% 175,000 94,453,000 

189-193 0602-0002 Програмска активност: Функционисање месних заједница 9,830,000 1.4% 0 9,830,000 

62-64 0602-0003 Програмска активност: Сервисирање јавног дуга 10,000,000 1.4% 0 10,000,000 

65 0602-0007 
Програмска активност: Функционисање националних савета националних 

мањина 
300,000 0.0% 0 300,000 

66 0602-0009 Програмска активност: Текућа буџетска резерва 5,000,000 0.7% 0 5,000,000 

67 0602-0010 Програмска активност: Стална буџетска резерва 2,000,000 0.3% 0 2,000,000 

68-71 0602-0014 Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама 2,000,000 0.3% 0 2,000,000 

60 0602-П1 Пројекат: Дуг према ЕПС-у из претходног периода 0 0.0% 11,718,130 11,718,130 

61 0602-П2 Пројекат: Радови на санацији крова и просторија на згради МЗ Шајкаш 4,250,000 0.6%   4,250,000 

2101  Програм 16.  Политички систем локалне самоуправе 50,662,000 7.3% 0 50,662,000 

1-14 2101-0001 Програмска активност: Функционисање скупштине 17,640,000 2.5% 0 17,640,000 

15-16 2101-П1 Пројекат: Прослава Дана ослобођења Титела 600,000 0.1% 0 600,000 

17 2101-П2 Пројекат: Прослава општинске славе-Велика Госпојина 2,000,000 0.3% 0 2,000,000 

18 2101-П3 Пројекат: Обележавање Рације 2019. године у Тителу 300,000 0.0% 0 300,000 

19 2101-П4 Пројекат: Манифестација шајкашки котлић 1,000,000 0.1% 0 1,000,000 

20 2101-П5 Пројекат: Организација манифестације-Дечија недеља 500,000 0.1% 0 500,000 

21-32, 33-39 2101-0002 Функционисање извршних органа 28,622,000 4.1% 0 28,622,000 

0501  Програм 17: Енергетска ефикасност 2,000,000 0.3% 0 2,000,000 

188 0501-П1 
Израда пројеката за побољшање енергетске ефикасности на објектима у 

јавној својини општине Тител 
2,000,000 0.3% 0 2,000,000 

  УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ  694,716,862 100.0% 157,997,157 852,714,019 
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II ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 9. 

 

Члан 9. мења се и гласи: 

Расходи и издаци укључујући и еасходе за отплату главнице дуга по кредиту у укупном износу од 852.714.019,00 динара, финансирани из свих 

извора финансирања распоређују се по корисницима, програмима, програмским активностима и пројектима по врстама издатака: 
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од 
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08 

Нераспоређе

ни вишак 

прихода из 

ранијих 

година - 13 

Родитељски 

динар за 

ваннаставн

е 

активности 

- 16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  1      СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                 

      2101   ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
                

      

2101

-

0001 

  Програмска активност: 

Функционисање скупштине 
                

         Функција: Извршни и законодавни 

органи 
                

1     
 111 411 

Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 1,220,000.00             1,220,000.00 

2     
 111 412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 220,000.00             220,000.00 

3     
 111 414 Социјална давања запосленима 1,000.00             1,000.00 

4     
 111 416 

Награде запосленима и остали 
посебни расходи 100,000.00             100,000.00 

5     
 111 417 Посланички додатак 8,100,000.00             8,100,000.00 

6     
 111 421 Стални трошкови 1,000.00             1,000.00 

7     
 111 422 Трошкови путовања 100,000.00             100,000.00 

8     
 111 423 Услуге по уговору 5,700,000.00             5,700,000.00 

9     
 111 424 Специјализоване услуге 1,000.00             1,000.00 

10     
 111 425 Текуће поправке и одржавање 100,000.00             100,000.00 
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11     
 111 426 Материјал 100,000.00             100,000.00 

12     
 111 465 

Остале донације, дотације и 

трансфери 350,000.00             350,000.00 

13     
 111 

51

2 Машине и опрема 1,200,000.00             1,200,000.00 

         
  .               

         Функција : Опште јавне услуге 

некласификоване на другом месту 
                

14      160 481 Дотације невладиним организацијама 
(политичке странке) 

447,000.00             447,000.00 

         Свега за програмску активност 2101-

0001: 
17,640,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,640,000.00 

                           

      
2101

-П1 
  Пројекат: Прослава Дана ослобођења 

Титела 
                

         Функција: Извршни и законодавни 

органи 
                

15      111 423 Услуге по уговору 500,000.00             500,000.00 

16      111 426 Материјал 100,000.00             100,000.00 

         Свега за пројекат 2101-П1: 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 

                           

      
2101

-П2 
  Пројекат: Прослава општинске славе-

Велика Госпојина 
                

         Функција: Извршни и законодавни 

органи 
                

17      111 423 Услуге по уговору 2,000,000.00             2,000,000.00 

         Свега за пројекат 2101-П2: 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 

                           

      
2101

-П3 
  Пројекат: Обележавање Рације 2019. 

године у Тителу 
                

         Функција: Извршни и законодавни 

органи 
                

18      111 423 Услуге по уговору 300,000.00             300,000.00 

         Свега за пројекат 2101-П3: 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 

                           

      
2101

-П4 
  Пројекат: Манифестација шајкашки 

котлић 
                

         Функција: Извршни и законодавни 

органи 
                

19      111 423 Услуге по уговору 1,000,000.00             1,000,000.00 

         Свега за пројекат 2101-П4: 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 

                           

      
2101

-П5 
  Пројекат: Организација 

манифестације-Дечија недеља 
                

         Функција: Извршни и законодавни 
органи 
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20      111 423 Услуге по уговору 500,000.00             500,000.00 

         Свега за пројекат 2101-П5: 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 

                           

         Свега за Програм 16: 22,040,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,040,000.00 

                           

         Свега за Раздео 1: 22,040,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,040,000.00 

                           

  2      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                 

      2101   ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
                

      

2101

-

0002 

  Функционисање извршних органа                 

         Функција: Извршни и законодавни 

органи 
                

21      111 411 
Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 
6,800,000.00             6,800,000.00 

22      111 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

1,165,000.00             1,165,000.00 

23      111 414 Социјална давања запосленима 270,000.00             270,000.00 

24      111 415 Накнаде трошкова за запослене 490,000.00             490,000.00 

25      111 416 
Награде запосленима и остали посебни 

расходи 
3,000,000.00             3,000,000.00 

26      111 421 Стални трошкови 1,000.00             1,000.00 

27      111 422 Трошкови путовања 200,000.00             200,000.00 

28      111 423 Услуге по уговору 7,550,000.00             7,550,000.00 

29      111 424 Специјализоване услуге 50,000.00             50,000.00 

30      111 425 Текуће поправке и одржавање 100,000.00             100,000.00 

31      111 426 Материјал 150,000.00             150,000.00 

32      111 465 Остале донације, дотације и трансфери 850,000.00             850,000.00 

         Свега за програмску активност 2101-

0002: 
20,626,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,626,000.00 

                           

         Свега за Програм 16: 20,626,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,626,000.00 

                           

         Свега за Раздео 2: 20,626,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,626,000.00 

                           

  3      ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                 

      2101   ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ 

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
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2101

-

0002 

  Функционисање извршних органа                 

         Функција: Извршни и законодавни 

органи 
                

33      111 411 Плате, додаци и накнаде запослених 1,197,000.00             1,197,000.00 

34      111 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

215,000.00             215,000.00 

35      111 414 Социјална давања запосленима 1,000.00             1,000.00 

36      111 415 Накнаде трошкова за запослене 93,000.00             93,000.00 

37      111 422 Трошкови путовања 40,000.00             40,000.00 

38      111 423 Услуге по уговору 5,700,000.00             5,700,000.00 

39      111 465 Остале донације, дотације и трансфери 750,000.00             750,000.00 

         Свега за програмску активност 2101-

0002: 
7,996,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,996,000.00 

                           

         Свега за Програм 16: 7,996,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,996,000.00 

                           

         Свега за Раздео 3: 7,996,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,996,000.00 

                           

  4      ОПШТИНСКА УПРАВА                 

      0602   ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 
                

      
0602

-

0001 

  
Програмска активност: 

Функционисање локалне самоуправе 

и градских општина 

                

         Функција: Остале опште услуге                 

40      133 411 
Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 
36,500,000.00             36,500,000.00 

41      133 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
6,178,000.00             6,178,000.00 

42      133 413 Накнаде у натури 243,000.00             243,000.00 

43      133 414 Социјална давања запосленима 1,000,000.00             1,000,000.00 

44      133 415 Накнаде трошкова за запослене 2,400,000.00             2,400,000.00 

45      133 416 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

1,160,000.00             1,160,000.00 

46      133 421 Стални трошкови 9,874,000.00             9,874,000.00 

47      133 422 Трошкови путовања 450,000.00             450,000.00 

48      133 423 Услуге по уговору 14,656,000.00             14,656,000.00 

49      133 424 Специјализоване услуге 100,000.00             100,000.00 

50      133 425 Текуће поправке и одржавање 2,890,000.00             2,890,000.00 

51      133 426 Материјал 5,500,000.00             5,500,000.00 
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52      133 465 Остале донације, дотације и трансфери 5,500,000.00             5,500,000.00 

53      133 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 250,000.00             250,000.00 

54      133 483 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова 

100,000.00             100,000.00 

55      133 485 
Накнаде штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 
100,000.00             100,000.00 

56      133 511 Зграде и грађевински објекти 6,000,000.00             6,000,000.00 

57      133 512 Машине и опрема 1,375,000.00         175,000.00   1,550,000.00 

58      133 515 Нематеријална имовина 1,000.00             1,000.00 

59      133 621 Набавка нове финансијске имовине 1,000.00             1,000.00 

         Свега за Програмску активност 0602-

0001: 
94,278,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,000.00 0.00 94,453,000.00 

                           

      
0602

-П1 
  Пројекат: Дуг према ЕПС-у из 

претходног периода 
                

         Функција: Остале опште услуге                 

60      133 483 
Новчане казне и пенали по решењу 

судова 
          11,718,130.00   11,718,130.00 

         Свега за пројекат 0602-П1: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,718,130.00 0.00 11,718,130.00 

                           

      
0602

-П2 
  Пројекат: Радови на санацији крова и 

просторија на згради МЗ Шајкаш 
                

         Функција:Остале опоште услуге                 

61      133 511 Зграде и грађевински објекти 588,000.00             588,000.00 

61*1      133 425 Текуће поправке и одржавање 3,662,000.00             3,662,000.00 

         Свега за пројекат 0602-П2:  4,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,250,000.00 

                           

      

0602

-

0003 

  Програмска активност: Сервисирање 

јавног дуга 
                

         Функција: Управљање јавним дугом                 

62      170 441 Отплата домаћих камата 900,000.00             900,000.00 

63      170 444 Пратећи трошкови задуживања 900,000.00             900,000.00 

64      170 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 8,200,000.00             8,200,000.00 

         Свега за Програмску активност 0602-

0003: 
10,000,000.00         0.00   10,000,000.00 

                           

      

0602

-

0007 

  
Програмска активност: 

Функционисање националних савета 

националних мањина 

                

         Функција: Опште јавне услуге 

некласификоване на другом месту 
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65      160 481 Дотације невладиним организацијама 300,000.00             300,000.00 

         Свега за Програмску активност 0602-

0007: 
300,000.00           0.00 300,000.00 

                           

      

0602

-

0009 

  Програмска активност: Текућа 

буџетска резерва 
                

         Функција: Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту 

                

66      160 
4991

2 
Текућа резерва 5,000,000.00             5,000,000.00 

         Свега за програмску активност 0602-

0009: 
5,000,000.00             5,000,000.00 

                           

      

0602

-

0010 

  Програмска активност: Стална 

буџетска резерва 
                

         Функција: Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту 

                

67      160 
4991

1 
Стална резерва 2,000,000.00             2,000,000.00 

         Свега за програмску активност 0602-

0010: 
2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 

                           

      

0602

-

0014 

  Програмска активност: Управљање у 

ванредним ситуацијама 
                

         Функција: Услуге противпожарне 
заштите 

                

68      320 423 Специјализоване услуге 300,000.00             300,000.00 

69      320 425 Текуће поправке и одржавање 500,000.00             500,000.00 

70      320 426 Материјал 600,000.00             600,000.00 

71      320 512 Машине и опрема 600,000.00 0.00   0.00   0.00 0.00 600,000.00 

         Свега за Програмску активност 0602-

0014: 
2,000,000.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 2,000,000.00 

                           

         Свега за Програм 15: 117,828,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,893,130.00 0.00 129,721,130.00 

                           

      1101   ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
                

      

1101

-

0001 

  Просторно и урбанистичко 

планирање 
                

         Функција: Развој заједнице                 

72      620 416 
Награде запосленима и остали посебни 

расходи 
175,000.00             175,000.00 

73      620 423 Услуге по уговору 125,000.00             125,000.00 

74      620 511 Зграде и грађевински објекти 2,000,000.00         4,570,906.00   6,570,906.00 
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         Свега за програмску активност 1101-

0001: 
2,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,570,906.00 0.00 6,870,906.00 

                           

      

1101

-

0002 

  Спровођење урбанистичких и 

просторних планова 
                

         Функција: Развој заједнице                 

75      620 415 Накнаде трошкова за запослене 340,000.00             340,000.00 

76      620 423 Услуге по уговору 4,350,000.00             4,350,000.00 

         Свега за програмску активност 1101-

0002: 
4,690,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,690,000.00 

                           

      

1101

-

0003 

  Управљање грађевинским 

земљиштем 
                

         Функција: Развој заједнице                 

77      620 423 Услуге по уговору 500,000.00             500,000.00 

78      620 424 Специјализоване услуге 2,000,000.00             2,000,000.00 

79      620 482 Порези,обавезне таксе,казне и пенали 200,000.00             200,000.00 

80      620 511 Зграде и грађевински објекти 500,000.00             500,000.00 

         Свега за програмску активност 1101-

0003: 
3,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200,000.00 

                           

      

1101

-

0004 

  Стамбена подршка                  

         Функција: Развој заједнице                 

81      620 421 Стални трошкови 100,000.00             100,000.00 

82      620 423 Услуге по уговору 400,000.00             400,000.00 

         Свега за програмску активност 1101-

0004: 
500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 

                           

      

1101

-

0005 

  Остваривање јавног интереса у 

одржавању зграда 
                

         Функција: Развој заједнице                 

83      620 425 Текуће поправке и одржавање 300,000.00             300,000.00 

         Свега за програмску активност 1101-

0005: 
300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 

                           

      
1101

-П1 
  Пројекат: Опремање дела радне зоне 

ЈУГ 1 у Тителу 
                

         Функција: Развој заједнице                 
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84      620 511 Зграде и грађевински објекти 1,000,000.00             1,000,000.00 

         Свега за Пројекат 1101-П1: 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   1,000,000.00 

                           

      
1101

-П2 
  

Пројекат: Израда пројектно-техничке 

документације за уређење небрањеног 

дела приобаља реке Тисе у Тителу- 

ЈУГ 2 

                

         Функција: Развој заједнице                 

85      620 511 Зграде и грађевински објекти 1,000,000.00             1,000,000.00 

         Свега за Пројекат 1101-П2: 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   1,000,000.00 

                           

86     
1101

-П3 
  

Пројекат: Куповина земљишта за 

проширење објекта предшколске 

установе у Шајкашу 

                

         Функција: Развој заједнице                 

86      620 541 Земљиште 2,000,000.00             2,000,000.00 

         Свега за Пројекат 1101-П3: 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   2,000,000.00 

                           

87     
1101

-П4 
  Пројекат: Куповина земљишта за 

пречистач у Тителу 
                

         Функција: Развој заједнице                 

87      620 541 Земљиште 1,000,000.00             1,000,000.00 

         Свега за Пројекат 1101-П4: 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   1,000,000.00 

                           

88     
1101

-П5 
  Пројекат: Ограђивање нове депоније 

у Гардиновцима 
                

         Функција: Развој заједнице                 

88      620 511 Зграде и грађевински објекти 2,150,000.00         0.00   2,150,000.00 

         Свега за Пројекат 1101-П5: 2,150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   2,150,000.00 

                           

89     
1101

-П6 
  Пројекат: Куповина земљишта за 

радну зону у Шајкашу 
                

         Функција: Развој заједнице                 

89      620 541 Земљиште 100,000.00             100,000.00 

         Свега за Пројекат 1101-П6: 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   100,000.00 

                           

      
1101

-П7 
  

Пројекат: Уређење грађевинског 

земљишта у радној зони у Тителу-

изградња МБТС 1 и МБТС 2 

                

         Функција: Развој заједнице                 

90      620 511 Зграде и грађевински објекти 1,000.00         1,749,000.00   1,750,000.00 
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         Свега за Пројекат 1101-П7: 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,749,000.00   1,750,000.00 

                           

      
1101

-П8 
  

Пројекат: Израда трафо станице за 

нову спортску халу са 

реконструкцијом мреже широке 

потрошње јавне расвете у Тителу 

                

         Функција: Развој заједнице                 

91      620 511 Зграде и грађевински објекти 5,366,183.00     5,186,543.00   0.00   10,552,726.00 

         Свега за Пројекат 1101-П8: 5,366,183.00 0.00 0.00 5,186,543.00 0.00 0.00   10,552,726.00 

                           

      
1101

-П9 
  

Пројекат: Израда пројектно-техничке 

документације за нову студију 

индустријске зоне у Гардиновцима 

                

         Функција: Развој заједнице                 

92      620 511 Зграде и грађевински објекти 600,000.00         0.00   600,000.00 

         Свега за Пројекат 1101-П9: 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   600,000.00 

                           

      

1101

-

П10 

  Пројекат: Куповина земљишта у 

Мошорину 
                

         Функција: Развој заједнице                 

92*1      620 541 Зграде и грађевински објекти 181,100.00         0.00   181,100.00 

         Свега за Пројекат 1101-П10: 181,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   181,100.00 

                           

         Свега за Програм 1: 24,388,283.00 0.00 0.00 5,186,543.00 0.00 6,319,906.00 0.00 35,894,732.00 

                           

      1102   ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА 

ДЕЛАТНОСТ 
                

      

1102

-

0001 

  
Програмска активност: 

Управљање/одржавање јавним 

осветљењем 

                

         Функција: Улична расвета                 

93      640 421 Стални трошкови 9,000,000.00             9,000,000.00 

94      640 425 Текуће поправке и одржавање 5,000,000.00             5,000,000.00 

         Свега за програмску активност 1102-

0001: 
14,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,000,000.00 

                           

      

1102

-

0002 

  Програмска активност: Одржавање 

јавних зелених површина 
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         Функција: Заштита биљног и 
животињског света и крајолика 

                

95      540 424 Специјализоване услуге 4,000,000.00             4,000,000.00 

         Свега за програмску активност 1102-

0002: 
4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 

                           

      

1102

-

0003 

  Програмска активност: Одржавање 

чистоће на површинама јавне намене 
                

         Функција:Управљање отпадом                 

96      510 421 Стални трошкови  2,000,000.00             2,000,000.00 

         Свега за програмску активност 1102-

0003: 
2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 

                           

      

1102

-

0004 

  Програмска активност: Зоохигијена                 

         Функција: Заштита биљног и 

животињског света и крајолика 
                

97      540 424 Специјализоване услуге 29,950,230.00             29,950,230.00 

98      540 483 
Новчане казне и пенали по решењу 

судова 
4,000,000.00             4,000,000.00 

99      540 485 
Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 
500,000.00             500,000.00 

         Свега за програмску активност 1102-

0004: 
34,450,230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,450,230.00 

                           

100     
1102

-П1 
  

Пројекат: Израда пројектно техничке 

документације за фабрику воде у 

насељеном месту Тител 

                

         Функција: Водоснабдевање                 

100      540 511 Зграде и грађевински објекти 5,000,000.00             5,000,000.00 

         Свега за пројекат 1102-П1: 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 

                           

      
1102

-П2 
  Пројекат: Изградња азила за псе                 

         Функција: Заштита биљног и 
животињског света и крајолика 

                

         Функција: Водоснабдевање                 

101      540 511 Зграде и грађевински објекти 100,000.00             100,000.00 

         Свега за пројекат 1102-П2: 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 
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102     
1102

-П3 
  

Пројекат: Замена вентила на 

водоводној мрежи у насељеном месту 

Тител - II фаза  

                

         Функција: Водоснабдевање                 

102      630 511 Зграде и грађевински објекти 6,500,000.00             6,500,000.00 

         Свега за пројекат 1102-П3: 6,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500,000.00 

                           

103     
1102

-П4 
  

Пројекат: Куповина вентила на 

даљинско очитавање за насељено 

место Тител - I фаза  

                

         Функција: Водоснабдевање                 

103      630 425 Текуће поправке и одржавање           5,000,000.00   5,000,000.00 

         Свега за пројекат 1102-П4: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 

                           

104     
1102

-П5 
  Пројекат: Замена азбестних цеви 

водоводне мреже у Тителу 
                

         Функција: Водоснабдевање                 

104      630 511 Зграде и грађевински објекти 9,660,458.00     6,342,319.00   6,342,319.00   22,345,096.00 

         Свега за пројекат 1102-П5: 9,660,458.00 0.00 0.00 6,342,319.00 0.00 6,342,319.00 0.00 22,345,096.00 

                           

105     
1102

-П6 
  

Пројекат: Изградња резервоара 

пијаће воде за потребе снабдевања 

насељених места Тител, Лок и 

Гардиновци 

                

         Функција: Водоснабдевање                 

105      630 511 Зграде и грађевински објекти 5,016,111.00     3,091,277.00   3,091,278.00   11,198,666.00 

         Свега за пројекат 1102-П6: 5,016,111.00 0.00 0.00 3,091,277.00 0.00 3,091,278.00 0.00 11,198,666.00 

                           

106     
1102

-П7 
  

Пројекат: Израда пројектно-техничке 

документације резервоара пијаће воде 

за потребе снабдевања насељеног 

места Шајкаш и Вилово 

                

         Функција: Водоснабдевање                 

106      630 511 Зграде и грађевински објекти 1,000,000.00     0.00   2,000,000.00   3,000,000.00 

         Свега за пројекат 1102-П7: 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 3,000,000.00 
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1102

-П8 
  

Пројекат: Анализа воде за потребе 

израде елабората о  резервама 

подземних вода и зонама санитарне 

заштите  

                

         Функција: Водоснабдевање                 

107      630 423 Услуге по уговору 600,000.00     0.00   0.00   600,000.00 

         Свега за пројекат 1102-П8: 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 

                           

108     
1102

-П9 
  

Пројекат: Израда пројектно техничке 

документације за бушење бунара за 

потребе водоснабдевања насеља 

Тител на новом изворишту 

                

         Функција: Водоснабдевање                 

108      630 511 Зграде и грађевински објекти 0.00     0.00   1,500,000.00   1,500,000.00 

         Свега за пројекат 1102-П9: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 

         Свега за пројекат 1102-П9: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 

                           

109     
1102

-

П10 

  
Пројекат: Бушење бунара за  потребе 

водоснабдевања насеља Тител на 

новој локацији 

                

         Функција: Водоснабдевање                 

109      630 511 Зграде и грађевински објекти 1,000,000.00     2,500,000.00       3,500,000.00 

         Свега за пројекат 1102-П10: 1,000,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 

                           

110     

1102

-

П11 

  Пројекат Бушење бунара за потребе 

водоснабдевања насеља Тител 
                

         Функција: Водоснабдевање                 

110      630 511 Зграде и грађевински објекти 1,100,000.00     0.00   0.00   1,100,000.00 

         Свега за пројекат 1101-П11: 1,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100,000.00 

                           

         Свега за Програм 2: 84,426,799.00 0.00 0.00 11,933,596.00 0.00 17,933,597.00 0.00 114,293,992.00 

                           

      1501   ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ                 

                           

      

1501

-

0002 

  Програмска активност: Мере активне 

политике запошљавања 
                

         Функција: Општи послови по питању 

рада 
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111      412 464 
Дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања 

5,000,000.00             5,000,000.00 

         Свега за Програмску активност 1501-

0002: 
5,000,000.00             5,000,000.00 

                           

      

1501

-

0003 

  
Програмска активност: Подршка 

економском развоју и промоцији 

предузетништва 

                

         Функција: Општи економски и 

комерцијални послови 
                

112      411 451 Субвенције јавним предузећима 1,000,000.00             1,000,000.00 

113      411 464 
Дотације организацијама обавезног 

социјалног осигурања 
1,000,000.00             1,000,000.00 

         Свега за Програмску активност 1501-

0003: 
2,000,000.00             2,000,000.00 

                           

         Свега за Програм 3: 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000,000.00 

                           

      1502   ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА                 

  

    
1502

-П1 
  

Пројекат: Израда пројектно-техничке 

документације расвете на долми у 

Тителу 

                

         Функција: Туризам                 

114      473 511 Зграде и грађевински објекти 600,000.00             600,000.00 

         
Свега за пројекат 1502-П1: 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 

         
                  

  
    

1502

-П2 
  Пројекат: Уређење језера у Вилову                  

         Функција: Туризам                 

115      473 511 Зграде и грађевински објекти 600,000.00             600,000.00 

         
Свега за пројекат 1502-П2: 

600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 

         
                  

  

    
1502

-П3 
  

Пројекат: Израда програма развоја 

туризма према националној 

стратегији развоја туризма  

                

         Функција: Туризам                 

116      473 423 Услуге по уговору 2,000,000.00             2,000,000.00 

         
Свега за пројекат 1502-П3: 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 

         
                  

 

 

3
. ап

р
и

л
 2

0
1
9

. го
д

. 

 

С
л
у

ж
б

ен
и

 л
и

ст о
п

ш
ти

н
е Т

и
тел

 
б

р
о

ј: 3
 

стр
ан

а 7
1
 



 

  

    

1502

-

0002 

  Програмска активност: Промоција 

туристичке понуде 
                

  
       Функција: Туризам                 

117      473 422 Трошкови путовања 200,000.00             200,000.00 

118      473 423 Услуге по уговору 200,000.00             200,000.00 

119      473 424 Специјализоване услуге 100,000.00             100,000.00 

120      473 426 Материјал 200,000.00             200,000.00 

  
       Свега за програмску активност 1502-

0002: 
700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 

         
                  

  

    
1502

-П4 
  

Пројекат: Планско мапирање 

излетничких места на територији 

општине Тител 

                

         Функција: Туризам                 

121      473 423 Услуге по уговору 400,000.00         100,000.00   500,000.00 

         
Свега за пројекат 1502-П4: 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 500,000.00 

                           

122 
    

1502

-П5 
  Пројекат: Постављање расвете на 

долми (шеталишту) у Тителу 
                

         Функција: Туризам                 

122      473 511 Зграде и грађевински објекти 4,000,000.00     8,000,000.00       12,000,000.00 

  
       

Свега за пројекат 1502-П5: 
4,000,000.00 0.00 0.00 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000,000.00 

         
                  

123 
    

1502

-П6 
  Пројекат: Уређење приобаља реке 

Тисе у Тителу- IV фаза 
                

         Функција: Туризам                 

123      473 511 Зграде и грађевински објекти 2,800,000.00             2,800,000.00 

         
Свега за пројекат 1502-П6: 2,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800,000.00 

         
                  

124 
    

1502

-П7 
  Пројекат: Уређење приобаља реке 

Тисе у Тителу- V фаза 
                

         Функција: Туризам                 

124      473 511 Зграде и грађевински објекти 3,000,000.00             3,000,000.00 

  
       

Свега за пројекат 1502-П7: 
3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 

         
                  

         Свега за Програм 4: 14,100,000.00 0.00 0.00 8,000,000.00 0.00 100,000.00 0.00 22,200,000.00 
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         БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА 

ПОЉОПРИВРЕДУ 
                

      0101   ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ                 

      
0101

-

0001 

  
Програмска активност: Подршка за 

спровођење пољопривредне политике 

у локалној заједници 

                

         Функција: Пољопривреда                 

125      421 423 Услуге по уговору 700,000.00             700,000.00 

126      421 424 Специјализоване услуге 2,500,000.00             2,500,000.00 

127      421 425 Текуће поправке и одржавање 600,000.00             600,000.00 

128      421 426 Материјал 1,700,000.00             1,700,000.00 

         Свега за Програмску активност 0101-

0001: 
5,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500,000.00 

                           

      
0101

-П1 
  Пројекат: Уређење атарских путева 

на теритотији општине Тител 
                

         Функција: Пољопривреда 
                

129      421 425 Текуће поправке и одржавање 7,600,000.00     5,000,000.00   0.00   12,600,000.00 

130      421 511 Зграде и грађевински објекти 600,000.00         0.00   600,000.00 

         Свега за Пројекат 0101-П1: 8,200,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 13,200,000.00 

                           

      
0101

-П2 
  Пројекат: Уређење каналске мреже  

на теритотији општине Тител 
                

         Функција: Пољопривреда                 

131      421 425 Текуће поправке и одржавање 9,000,000.00     0.00   0.00   9,000,000.00 

         Свега за Пројекат 0101-П2: 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000,000.00 

                           

      
0101

-П3 
  

Пројекат: Организација рада 

пољочуварске службе  на теритотији 

општине Тител 

                

         Функција: Пољопривреда                 

132      421 423 Услуге по уговору 6,000,000.00     0.00   0.00   6,000,000.00 

         Свега за Пројекат 0101-П3: 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 
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         Свега за Програм 5: 28,700,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 33,700,000.00 

                           

      0701   
ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

                

      
0701

-

0002 

  
Програмска активност: Управљање и 

одржавање саобраћајне 

инфраструктуре 

                

         Функција: Друмски саобраћај                 

133      451 423 Услуге по уговору 650,000.00             650,000.00 

134      451 424 Специјализоване услуге 300,000.00             300,000.00 

135      451 425 Текуће поправке и одржавање 13,100,000.00             13,100,000.00 

136      451 511 Зграде и грађевински објекти 500,000.00             500,000.00 

137      451 426 Материјал 300,000.00             300,000.00 

138      451 512 Машине и опрема 1,000,000.00             1,000,000.00 

         Свега за Програмску активност 0701-

0002: 
15,850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,850,000.00 

                           

                           

      
0701

-П1 
  

Пројекат: Унапређење безбедности 

саобраћаја у општини Тител за 2019 

годину 

                

         Функција: Друмски саобраћај                 

139      451 423 Услуге по уговору 200,000.00         1,500,000.00   1,700,000.00 

140      451 424 Специјализоване услуге 85,845.00         500,000.00   585,845.00 

141      451 425 Текуће поправке и одржавање 500,000.00         5,563,713.00   6,063,713.00 

142      451 426 Материјал 914,155.00         500,000.00   1,414,155.00 

143      451 512 Машине и опрема 500,000.00         5,000,000.00   5,500,000.00 

         Свега за пројекат 0701-П1: 2,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,063,713.00 0.00 15,263,713.00 

                           

      
0701

-П2 
  Пројекат: ЈП "ПРОСТОР"-У 

ЛИКВИДАЦИЈИ 
                

         Функција: Друмски саобраћај                 

144      451 421 Стални трошкови 250,000.00             250,000.00 

145      451 423 Услуге по уговору 2,010,000.00             2,010,000.00 

145-1      451 482 Порези,обавезне таксе, казне и пенали 780,780.00             780,780.00 

146      451 485 
Накнаде штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа 

350,000.00             350,000.00 
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147      451 511 Зграде и грађевински објекти 4,550,000.00             4,550,000.00 

         Свега за пројекат 0701-П2: 7,940,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,940,780.00 

                           

148     
0701

-П3 
  

Пројекат: Извођење радова на 

изградњи и реконструкцији улице 

Главна у Тителу (од семафора до 

обале Тисе) 

                

         Функција: Друмски саобраћај                 

148      451 511 Зграде и грађевински објекти 11,500,000.00     0.00   0.00   11,500,000.00 

         Свега за пројекат 0701-П3: 11,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,500,000.00 

                           

      
0701

-П4 
  

Пројекат: Израда пројектно-техничке 

документације партерног уређења 

Доситејеве улице и локалитета 

Калварија у оквиру специјалног 

резервата природе 

                

         Функција: Друмски саобраћај                 

149      451 511 Зграде и грађевински објекти 1,000,000.00     0.00       1,000,000.00 

         Свега за пројекат 0701-П4: 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 

                           

150     
0701

-П5 
  

Пројекат: Извођење радова на 

реконструкцији  улице Змај Јовине у 

Шајкашу, на кат. парц. бр.1122 К.О. 

Шајкаш 

                

         Функција: Друмски саобраћај                 

150      451 511 Зграде и грађевински објекти 9,000,000.00     22,818,218.00   0.00   31,818,218.00 

                           

         Свега за пројекат 0701-П5: 9,000,000.00 0.00 0.00 22,818,218.00 0.00 0.00 0.00 31,818,218.00 

                           

  

    
0701

-П6 
  

Пројекат: Израда пројектно техничке 

документације реконструкције улица 

у насељеним местима Тител, Лок, 

Вилово, Гардиновци, Шајкаш и 

Мошорин 

                

         Функција: Друмски саобраћај                 

150*1      451 511 Зграде и грађевински објекти 3,912,000.00             3,912,000.00 

         Свега за пројекат 0701-П6: 3,912,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,912,000.00 

                           

         Свега за Програм 7: 51,402,780.00 0.00 0.00 22,818,218.00 0.00 13,063,713.00 0.00 87,284,711.00 
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      2002   ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
                

      

2002

-

0001 

  Програмска активност: 

Функционисање основних школа 
                

         Функција: Основно образовање                 

151      912 4631 
Текући трансфери осталим нивоима 

власти 
43,919,000.00             43,919,000.00 

152      912 4632 
Капитални трансфери осталим нивоима 

власти 
19,629,000.00             19,629,000.00 

                           

         ОШ "СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ" 

ТИТЕЛ 
44,383,000.00               

         413 - Накнаде у натури 1,796,000.00               

         414 - Социјална давања запосленима 250,000.00               

         415 - Накнаде трошкова за запослене 2,750,000.00               

         416 - Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
773,000.00               

         421 - Стални трошкови 11,481,000.00               

         422 - Трошкови путовања 2,214,000.00               

         423 - Услуге по уговору 2,370,000.00               

         424 - Специјализоване услуге 198,000.00               

         425 - Текуће поправке и одржавање 2,020,000.00               

         426 - Материјал 4,029,000.00               

         482 - Порези, обавезне таксе, казне и 

пенали 
113,000.00               

         483 - Новчане казне и пенали по решењу 
судова 

260,000.00               

         511 - Зграде и грађевински објекти  15,805,000.00               

         512 - Машине и опрема 294,000.00               

         515-Нематеријална имовина 30,000.00               

                           

         ОШ "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ" 

ШАЈКАШ 
19,165,000.00               

         413 - Накнаде у натури 1,251,000.00               

         414 - Социјална давања запосленима 300,000.00               

         415 - Накнаде трошкова за запослене 2,228,000.00               
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         416 - Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
628,000.00               

         421 - Стални трошкови 5,605,000.00               

         422 - Трошкови путовања 511,000.00               

         423 - Услуге по уговору 947,000.00               

         424 - Специјализоване услуге 155,000.00               

         425 - Текуће поправке и одржавање 963,000.00               

         426 - Материјал 1,777,000.00               

         * Бесплатне ужине за ђаке 730.000                 

         482 - Порези, обавезне таксе, казне и 

пенали 
200,000.00               

         483 - Новчане казне и пенали по решењу 

судова 
1,100,000.00               

         511 - Зграде и грађевински објекти  2,500,000.00               

         512 - Машине и опрема 1,000,000.00               

                           

         Свега за програмску активност 2002-

0001: 
63,548,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,548,000.00 

                           

         Свега за Програм 9: 63,548,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,548,000.00 

                           

      2003   ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ 
                

      

2003

-

0001 

  Програмска активност: 

Функционисање средњих школа 
                

         Функција: Средње образовање                 

153      920 4631 
Текући трансфери осталим нивоима 

власти 
11,460,000.00             11,460,000.00 

154      920 4632 
Капитални трансфери осталим нивоима 

власти 
3,720,000.00             3,720,000.00 

                           

         СТШ "МИЛЕВА МАРИЋ" ТИТЕЛ 15,180,000.00               

         413 - Накнаде у натури 40,000.00               

         414 - Социјална давања запосленима 240,000.00               

         415 - Накнаде трошкова за запослене 2,989,000.00               

         416 - Награде запосленима и остали 

посебни расходи 
480,000.00               
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         421 - Стални трошкови 2,880,000.00               

         422 - Трошкови путовања 390,000.00               

         423 - Услуге по уговору 1,460,000.00               

         424 - Специјализоване услуге 341,000.00               

         425 - Текуће поправке и одржавање 1,235,000.00               

         426 - Материјал 1,375,000.00               

         482 - Порези, обавезне таксе, казне и 

пенали 
25,000.00               

         483 - Новчане казне и пенали по решењу 
судова 

5,000.00               

         511 - Зграде и грађевински објекти 3,110,000.00               

         512 - Машине и опрема 610,000.00               

         Свега за програмску активност 2003-

0001: 
15,180,000.00 0.00       0.00   15,180,000.00 

                           

         Свега за Програм 10: 15,180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,180,000.00 

                           

      0901   ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И 

ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
                

      
0901

-

0001 

  Програмска активност:Једнократне 

помоћи и други облици помоћи 
                

         Функција: Социјална помоћ 

некласификована на другом месту 
                

155      070 472 
Накнаде за социјалну заштиту из буџета 

6,600,000.00     1,839,000.00   1,657,062.00   10,096,062.00 

         Свега за Програмску активност 0901-

0001: 
6,600,000.00 0.00 0.00 1,839,000.00 0.00 1,657,062.00 0.00 10,096,062.00 

                           

      

0901

-

0002 

  
Програмска активност: Породични и 

домски смештај, прихватилиште и 

друге врсте смештаја  

                

         Функција: Социјална помоћ 
некласификована на другом месту 

                

156      070 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 200,000.00     200,000.00       400,000.00 

         Свега за Програмску активност 0901-

0002: 
200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 

                           

      

0901

-

0003 

  Програмска активност: Дневне услуге 

у заједници  
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         Функција: Болест и инвалидност                 

157      010 481 Дотације невладиним организацијама 2,500,000.00             2,500,000.00 

         Свега за Програмску активност 0901-

0003: 
2,500,000.00           0.00 2,500,000.00 

                           

      

0901

-

0004 

  
Програмска активност: Саветодавно-

терапијске и социјално-едукативне 

услуге 

                

         Функција: Социјална помоћ 
некласификована на другом месту 

                

158      070 4631 

Текући трансфери осталим нивоима 

власти -Центар за социјални рад 
"Солидарност" 

6,433,000.00     1,821,000.00       8,254,000.00 

159      070 4632 

Капитални трансфери осталим нивоима 

власти- -Центар за социјални рад 

"Солидарност" 

110,000.00     0.00       110,000.00 

         Свега за Програмску активност 0901-

0004: 
6,543,000.00 0.00 0.00 1,821,000.00 0.00 0.00 0.00 8,364,000.00 

                           

      
0901

-

0005 

  Програмска активност: Подршка 

реализацији програма Црвеног крста 
                

         Функција: Болест и инвалидност                 

160      010 481 Дотације невладиним организацијама 900,000.00             900,000.00 

         Свега за Програмску активност 0901-

0005: 
900,000.00           0.00 900,000.00 

                           

      

0901

-

0006 

  Програмска активност: Подршка 

деци и породици са децом 
                

         
Функција: Породица и деца                 

161      040 422 Трошкови путовања 2,100,000.00             2,100,000.00 

162      040 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 26,035,000.00     5,000,000.00       31,035,000.00 

         Свега за програмску активност 0901-

0006: 
28,135,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 33,135,000.00 

                           

      

0901

-

0007 

  Програмска активност: Подршка 

рађању и родитељству 
                

         
Функција: Породица и деца                 

163      040 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4,000,000.00     0.00       4,000,000.00 

         Свега за програмску активност 0901-

0007: 
4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 
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0901

-П1 
  Пројекат: Суфинансирање вештачке 

оплодње 
                

         Функција: Услуге медицинских центара 
и породилишта 

  
  

            

164      733 424 Специјализоване услуге 600,000.00         113,800.00   713,800.00 

         Свега за Пројекат 0901-П1: 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,800.00 0.00 713,800.00 

                           

         Свега за Програм 11: 49,478,000.00 0.00 0.00 8,860,000.00 0.00 1,770,862.00 0.00 60,108,862.00 

                           

      1801   ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
                

      

1801

-

0001 

  
Програмска активност: 

Функционисање установа примарне 

здравствене заштите 

                

         Функција: Опште медицинске услуге                 

165      721 464 
Дотације организацијама за обавезно 
социјално осигурање-Дом здравља 

Тител 

17,120,000.00             17,120,000.00 

         Свега за Програмску активност 1801-

0001: 
17,120,000.00             17,120,000.00 

                           

      
1801

-

0002 

  Програмска активност: Мртвозорство                  

         Функција: Опште медицинске услуге                 

166      721 464 Дотације организацијама за обавезно 

социјално осигурање 
200,000.00             200,000.00 

         Свега за Програмску активност 1801-

0002: 
200,000.00             200,000.00 

                           

      
1801

-П1 
  

Пројекат: Финансирање дуговања ДЗ 

Тител из претходног периода насталог 

закључно са 31.12.2017. године за 2019 

годину 

                

         Функција: Услуге медицинских центара 
и породилишта 

  
  

            

167      733 424 Специјализоване услуге 5,000,000.00             5,000,000.00 

         Свега за Пројекат 1801-П1: 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 

                           

      

1801

-

0003 

  
Програмска активност: Спровођење 

активности из обласи друштвене 

бриге за јавно здравље 
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         Функција: Услуге јавног здравства                 

168      740 423 Услуге по уговору 700,000.00             700,000.00 

169      740 424 Специјализоване услуге 200,000.00             200,000.00 

         Свега за Програмску активност 1801-

0003: 
900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 

                           

         Свега за Програм 12: 23,220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,220,000.00 

                           

      1201   ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ                 

      

1201

-

0002 

  
Програмска активност: Јачање 

културне продукције и уметничког 

стваралаштва  

                

         Функција: Услуге културе                 

170      820 481 Дотације невладиним организацијама 400,000.00             400,000.00 

         Свега за Програмску активност 1201-

0002: 
400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 

                           

      

1201

-

0003 

  
Програмска активност: Унапређење 

система очувања и представљања 

културно-историјског наслеђа 
                

         Функција: Услуге културе                 

171      820 425 Текуће поправке и одржавање 300,000.00             300,000.00 

172      820 481 Дотације невладиним организацијама 6,000,000.00             6,000,000.00 

         Функција: Верске и остале услуге 

заједнице 
                

173      840 481 Дотације невладиним организацијама 3,000,000.00             3,000,000.00 

         Свега за Програмску активност 1201-

0003: 
9,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,300,000.00 

                           

      
1201

-П1 
  

Пројекат: Уређење Дома културе и 

партнерно уређење дворишта у 

Мошорину 

                

         Функција: Услуге културе                 

174      820 511 Зграде и грађевински објекти 600,000.00             600,000.00 

         Свега за Пројекат 1201-П1: 600,000.00             600,000.00 
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1201

-П2 
  Пројекат: Уређење Дома културе у 

Локу 
                

         Функција: Услуге културе                 

175      820 511 Зграде и грађевински објекти 600,000.00             600,000.00 

         Свега за Пројекат 1201-П2: 600,000.00             600,000.00 

                           

      
1201

-П3 
  

Пројекат: Обележавање стабла у 

заштићеном  подручју Бели дуд у 

Гардиновцима  

                

         Функција: Услуге културе                 

176      820 425 Текуће поправке и одржавање 100,000.00             100,000.00 

         Свега за Пројекат 1201-П3: 100,000.00             100,000.00 

                           

      

1201

-

0004 

  

Програмска активност: Остваривање 

и унапређивање јавног интереса у 

области јавног информисања 
                

         Функција: Услуге културе                 

177      820 454 Субненције приватним предузећима 5,000,000.00             5,000,000.00 

         Свега за Програмску активност 1201-

0004: 
5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 

                           

         Свега за Програм 13: 16,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000,000.00 

                           

      1301   ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ 
                

      
1301

-

0001 

  
Програмска активност: Подршка 

локалним спортским организацијама, 

удружењима и савезима 

                

         Функција: Услуге рекреације и спорта                 

178      810 481 Дотације невладиним организацијама-

Спортски савез општине Тител 
8,100,000.00             8,100,000.00 

179      810 424 Специјализоване услуге 500,000.00             500,000.00 

180      810 425 Текуће поправке и одржавање 300,000.00             300,000.00 

         Свега за Програмску активност 1301-

0001: 
8,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,900,000.00 
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1301

-

0002 

  Програмска активност: Подршка 

предшколском и школском спорту  
                

         Функција: Услуге рекреације и спорта                 

181      810 424 Специјализоване услуге 200,000.00             200,000.00 

         Свега за Програмску активност 1301-

0002: 
200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 

                           

      
1301

-П1 
  

Пројекат: Радови на спортским 

објекатима и опремање спортских 

објеката у општини Тител 

                

         Функција: Услуге рекреације и спорта 
                

182      810 511 Зграде и грађевински објекти 2,000,000.00     0.00       2,000,000.00 

         Свега за Пројекат 1301-П1: 2,000,000.00     0.00   0.00   2,000,000.00 

                           

183     
1301

-П2 
  

Пројекат: Изградња објекта 

свлачионице  у ФК "Хајдук" из 

Гардиноваца 

                

         Функција: Услуге рекреације и спорта                 

183      810 511 Зграде и грађевински објекти 600,000.00     0.00       600,000.00 

         Свега за Пројекат 1301-П2: 600,000.00     0.00   0.00   600,000.00 

                           

      
1301

-П3 
  

Пројекат: Израда пројектно-техничке 

документације хидрантске мреже 

спортске хале у Тителу 

                

         Функција: Услуге рекреације и спорта 
                

184      810 511 Зграде и грађевински објекти 600,000.00     0.00       600,000.00 

         Свега за Пројекат 1301-П3: 600,000.00     0.00   0.00   600,000.00 

                           

185     
1301

-П4 
  Пројекат: Радови на завршетку 

свлачионица ФК Борац у Шајкашу 
                

         Функција: Услуге рекреације и спорта                 

185      810 511 Зграде и грађевински објекти 4,000,000.00     0.00       4,000,000.00 

         Свега за Пројекат 1301-П4: 4,000,000.00     0.00   0.00   4,000,000.00 

                           

      

1301

-

0005 

  Програмска активност: Спровођење 

омладинске политике 
                

         Функција: Опште јавне услуге - 

Истраживање и развој                 

186      150 423 Услуге по уговору 200,000.00     0.00   200,000.00   400,000.00 
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187      150 512 Машине и опрема 150,000.00     0.00       350,000.00 

         Свега за Програмску активност 1301-

0005: 
350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 550,000.00 

                           

         Свега за Програм 14: 16,650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 16,850,000.00 

                           

      0501   ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА 

ЕФИКАСНОСТ 
                

                           

      
0501

-П1 
  

Израда пројеката за побољшање 

енергетске ефикасности на објектима 

у јавној својини општине Тител 

                

         Функција: Остала енергија (КУ)                 

188      436 511 
Зграде и грађевински објекти 

2,000,000.00             2,000,000.00 

         Свега за Пројекат 0501-П1: 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 

                           

         Свега за Програм 17: 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 

                           

    
4.0

1 
   МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ                 

      0602   ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА 

САМОУПРАВА 
                

      

0602

-

0002 

  Програмска активност: 

Функционисање месних заједница 
                

         Функција: Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту 

                

189      160 421 Стални трошкови 743,000.00             743,000.00 

190      160 423 Услуге по уговору 645,000.00             645,000.00 

191      160 424 Специјализоване услуге 310,000.00             310,000.00 

192      160 425 Текуће поправке и одржавање 7,282,000.00             7,282,000.00 

193      160 426 Материјал 850,000.00             850,000.00 

         Свега за програмску активност 0602-

0002: 
9,830,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,830,000.00 

                           

         Свега за Програм 15: 9,830,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,830,000.00 
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         Свега за Главу 4.01: 9,830,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,830,000.00 

                           

    
4.0

2 
   БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
                

      0401   ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
                

      

0401

-

0001 

  Програмска активност: Управљање 

заштитом животне средине 
                

         Функција: Заштита животне средине 

некласификована на другом месту                 

194      560 424 Специјализоване услуге 600,000.00             600,000.00 

         Свега за Програмску активност 0401-

0001: 
600,000.00             600,000.00 

      
                     

      
0401

-

0002 

  Програмска активност: Праћење 

квалитета елемената животне средине 
                

         Функција: Смањење загађености                 

195      530 424 Специјализоване услуге 1,500,000.00             1,500,000.00 

         Свега за Програмску активност 0401-

0002: 
1,500,000.00             1,500,000.00 

      
                     

      

0401

-

0005 

  Програмска активност: Управљање 

комуналним отпадом 
                

         Функција: Управљање отпадом                 

196      510 424 Специјализоване услуге 4,000,000.00             4,000,000.00 

         Свега за Програмску активност 0401-

0005: 
4,000,000.00             4,000,000.00 

                           

197     
0401

-П1 
  

Пројекат: Израда пројектно-техничке 

документације канализационе мреже 

у насељеном месту Тител 

                

         Функција: Управљање отпадним водама                 

197      520 511 Зграде и грађевински објекти 2,000,000.00         8,000,000.00   10,000,000.00 

         Свега за Пројекат 0401-П1: 2,000,000.00         8,000,000.00 0.00 10,000,000.00 

                           

198     
0401

-П2 
  

Пројекат: Изградња II фазе 

канализационе мреже без кућних 

прикљака у насељеном месту Шајкаш 
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         Функција: Управљање отпадним водама                 

198      520 511 Зграде и грађевински објекти 30,000,000.00     25,000,000.00   799,592.00   55,799,592.00 

         Свега за Пројекат 0401-П2: 30,000,000.00     25,000,000.00   799,592.00 0.00 55,799,592.00 

                           

199     
0401

-П3 
  Пројекат: Рекултивација депоније у 

Шајкашу 
                

         Функција: Управљање отпадом                 

199      510 511 Зграде и грађевински објекти 5,000,000.00     3,000,000.00       8,000,000.00 

         Свега за Пројекат 0401-П3: 5,000,000.00     3,000,000.00       8,000,000.00 

                           

      
0401

-П4 
  

Пројекат: Израда нове каналске 

мреже за атмосферске падавине у 

насељима општине Тител 

                

         Функција: Управљање отпадним водама                 

200      520 511 Зграде и грађевински објекти 2,000,000.00             2,000,000.00 

         Свега за Пројекат 0401-П4: 2,000,000.00             2,000,000.00 

                           

      
0401

-П5 
  

Пројекат: Одржавање атмосферске 

канализације (улични канали) у 

насељима општине Тител 

                

         Функција: Управљање отпадним водама                 

201      520 425 Текуће поправке и одржавање 3,070,000.00             3,070,000.00 

         Свега за Пројекат 0401-П5: 3,070,000.00             3,070,000.00 

                           

      
0401

-П6 
  

Пројекат: Набавка контејнера -канти 

за изношење смећа за насељена места 

општине Тител 

                

         Функција: Управљање отпадом                 

202      510 512 Машине и опрема 1,500,000.00             1,500,000.00 

         Свега за Пројекат 0401-П6: 1,500,000.00           0.00 1,500,000.00 

                           

      
0401

-П7 
  

Пројекат: Уређење депонија са 

опремањем контејнерима за раднике 

обезбеђења у насељеним местима 

Тител и Шајкаш 

                

         Функција: Управљање отпадом                 

203      510 511 Зграде и грађевински објекти 1,000,000.00     1,500,000.00       2,500,000.00 
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         Свега за Пројекат 0401-П7: 1,000,000.00     1,500,000.00       2,500,000.00 

                           

      
0401

-П8 
  Пројекат: ЈП "ТИТЕЛСКИ БРЕГ"-У 

ЛИКВИДАЦИЈИ 
                

         Функција: Заштита животне средине 
некласификована на другом месту 

                

204      560 421 Стални трошкови 100,000.00             100,000.00 

205      560 423 Услуге по уговору 1,600,000.00             1,600,000.00 

206      560 485 
Накнаде штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа 
500,000.00             500,000.00 

         Свега за Пројекат 0401-П8: 2,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200,000.00 

                           

         Свега за Програм 6: 52,870,000.00 0.00 0.00 29,500,000.00 0.00 8,799,592.00 0.00 91,169,592.00 

                           

         Свега за Главу 4.02: 52,870,000.00 0.00 0.00 29,500,000.00 0.00 8,799,592.00 0.00 91,169,592.00 

                           

    
4.0

3 
   УЗПИКД "ТИТЕЛСКИ БРЕГ" 

ТИТЕЛ 
              

  

      0401   ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
                

  
    

0401

-

0003 

  Програмска активност: Заштита 

природе 
                

  
       Функција: заштита животне 

средине:истраживање и развој 
                

207      540 411 Плате, додаци и накнаде запослених 2,000,000.00     0.00       2,000,000.00 

208 
     540 412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 
400,000.00     0.00       400,000.00 

209      540 413 Накнаде у натури 1,000.00     0.00       1,000.00 

210      540 414 Социјална давања запосленима 1,000.00     0.00       1,000.00 

211      540 415 Накнаде трошкова за запослене 200,000.00     0.00       200,000.00 

212 
     540 416 

Награде запосленима и остали посебни 

рас. 
50,000.00     0.00       50,000.00 

213      540 421 Стални трошкови 660,000.00     0.00       660,000.00 

214      540 422 Трошкови путовања 20,000.00     0.00       20,000.00 

215      540 423 Услуге по уговору 3,726,000.00     0.00       3,726,000.00 

216      540 424 Специјализоване услуге 20,000.00     0.00       20,000.00 
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217      540 425 Текуће поправке и одржавање 1,970,000.00     0.00       1,970,000.00 

218      540 426 Материјал 390,000.00     0.00       390,000.00 

219      540 465 Остале донације, дотације и трансфери 281,000.00     0.00       281,000.00 

220      540 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 45,000.00     0.00       45,000.00 

221 
     540 483 

Новчане казне и пенали по решењу 
судова 

40,000.00     0.00       40,000.00 

222      540 511 Зграде и грађевински објекти 2,000,000.00     0.00       2,000,000.00 

223      540 512 Машине и опрема 2,000,000.00     0.00       2,000,000.00 

         
                  

  
       Свега за Програмску активност 0401-

0003: 
13,804,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,804,000.00 

  
                         

         Свега за Програм 6: 13,804,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,804,000.00 

                           

         Свега за Главу 4.03: 13,804,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,804,000.00 

                           

    
4.0

4 
   НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "СТОЈАН 

ТРУМИЋ" 
                

      1201   ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ                 

      
1201

-

0001 

  
Програмска активност: 

Функционисање локалних установа 

културе 

                

         Функција: Услуге културе                 

224      820 411 Плате, додаци и накнаде запослених  4,564,000.00             4,564,000.00 

225      820 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

822,000.00             822,000.00 

226      820 414 Социјална давања запосленима 230,000.00             230,000.00 

227      820 415 Накнаде трошкова за запослене 1,000.00             1,000.00 

228      820 416 
Награде запосленима и остали посебни 

рас. 
280,000.00             280,000.00 

229      820 421 Стални трошкови 1,547,000.00 
3,000.0

0 
          1,550,000.00 

230      820 422 Трошкови путовања 52,000.00             52,000.00 

231      820 423 Услуге по уговору 505,000.00             505,000.00 

232      820 424 Специјализоване услуге 320,000.00 
20,000.

00 
  100,000.00       440,000.00 

233      820 425 Текуће поправке и одржавање 450,000.00             450,000.00 

234      820 426 Материјал 340,000.00             340,000.00 

235      820 465 Остале донације, дотације и трансфери 435,000.00             435,000.00 

236      820 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10,000.00             10,000.00 
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237      820 511 Зграде  и грађевински објекти 2,850,000.00             2,850,000.00 

238      820 512 Машине и опрема 430,000.00             430,000.00 

239      820 515 Нематеријална имовина 250,000.00 
17,000.

00 
  60,000.00       327,000.00 

         Свега за програмску активност 1201-

0001: 
13,086,000.00 

40,000.

00 
0.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 13,286,000.00 

                           

      
1201

-П4 
  Пројекат: Израда пројектно-техничке 

документације и изградња грејања у 

Дому културе у Тителу 

                

         Функција: Услуге културе                 

240      820 512 Машине и опрема 1,200,000.00             1,200,000.00 

         Свега за Пројекат 1201-П4: 1,200,000.00     0.00       1,200,000.00 

                           

         Свега за Програм 13: 14,286,000.00 
40,000.

00 
0.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 14,486,000.00 

                           

         Свега за Главу 4.04: 14,286,000.00 
40,000.

00 
0.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 14,486,000.00 

                           

    
4.0

5 
   ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  

"ПЛАВИ ЧУПЕРАК" 
                

      2001   ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ 
                

      

2001

-

0001 

  
Програмска активност: 

Функционисање предшколских 

установа 

                

         Функција: Предшколско образовање                 

241      911 411 
Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 
17,151,000.00     4,103,000.00       21,254,000.00 

242      911 412 
Социјални доприноси на терет 

послодавца 
3,068,000.00     735,000.00       3,803,000.00 

243      911 413 Накнаде у натури 95,000.00             95,000.00 

244      911 414 Социјална давања запосленима 27,000.00             27,000.00 

245      911 415 Накнаде трошкова за запослене 826,000.00             826,000.00 

246      911 416 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

270,000.00             270,000.00 

247      911 421 Стални трошкови 3,993,000.00     10,000.00     10,000.00 4,013,000.00 

248      911 422 Трошкови путовања 320,000.00           70,000.00 390,000.00 

249      911 423 Услуге по уговору 1,260,000.00           390,000.00 1,650,000.00 

250      911 424 Специјализоване услуге 260,000.00             260,000.00 

251      911 425 Текуће поправке и одржавање 1,356,000.00             1,356,000.00 
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252      911 426 Материјал 3,050,000.00           1,100,000.00 4,150,000.00 

254      911 465 Остале донације, дотације и трансфери 1,957,000.00             1,957,000.00 

255      911 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10,000.00             10,000.00 

256      911 511 Зграде и грађевински објекти 3,100,000.00             3,100,000.00 

257      911 512 Машине и опрема 2,600,000.00             2,600,000.00 

         Свега за програмску активност 2001-

0001: 
39,343,000.00 0.00 0.00 4,848,000.00 0.00 0.00 1,570,000.00 45,761,000.00 

                           

         Свега за Програм 8: 39,343,000.00 0.00 0.00 4,848,000.00 0.00 0.00 1,570,000.00 45,761,000.00 

                           

         Свега за Главу 4.05: 39,343,000.00 0.00 0.00 4,848,000.00 0.00 0.00 1,570,000.00 45,761,000.00 

                           

         Свега за раздео 4: 644,054,862.00 40,000.00 0.00 96,306,357.00 0.00 60,080,800.00 1,570,000.00 802,052,019.00 

                           

         СВЕГА БУЏЕТ -РАЗДЕО 1 ДО 4 694,716,862.00 40,000.00 0.00 96,306,357.00 0.00 60,080,800.00 1,570,000.00 852,714,019.00 
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III  РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

Члан 10. 

 

Члан 10. се мења и гласи: 

Средства у буџету у износу од 694.716.862,00 динара и средства из осталих извора у износу од 157.997.157,00 динара утврђена су и распоређена 

по програмској класификацији са утврђеним циљевима и индикаторима на следећи начин: 
 

ПРОГРАМ / 

ПА /Пројекат 
Шифра СВРХА ОПИС 

ОДГОВОРНО 

ЛИЦЕ 
Циљ Индикатор 

Вредност у 

базној 

години 

Циљана 

вредност 

Циљана 

вредност 

Циљана 

вредност 

Средства из 

буџета Сопствени и 

други приходи 
Укупна средства 

       2018 2019 2020 2021    

1-

СТАНОВАЊ

Е,УРБАНИЗ

АМ И 

ПРОСТОРН

О 

ПЛАНИРАЊ

Е 

1101 Планирање,уређ

ење и 

коришћење 

простора у 

локалној 

заједници 

засновано на 

начелима 

одрживог 

развоја,равноме

рног 

територијалног 

развоја и 

рационалног 

коришћења 

земљишта; 

Подрстицање 

одрживог 

развоја 

становања кроз 

унапређење 

услова 

становања 

грађана и 

очување и 

унапређење 

вредности 

стамбеног 

фонда 

Програм се односи на 

финансирање активности везаних 

за реализацији инвестиција на 

уређивању грађевинског 

земљишта у складу са 

надлежностима и пословима 

општине Тител 

Горан 

Станојковић, 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Просторни развој у 

складу са 

плановима општине 

Проценат 

покривености 

територије 

урбанистичком 

планском 

документацијом 

25% 50% 75% 100% 24,338,283.00 11,506,449.00 35,894,732.00 

ПА 0001 - 

ПРОСТОРНО 

И 

УРБАНИСТИ

ЧКО 

ПЛАНИРАЊЕ 

0001 Планско 

одређивање 

правца развоја 

локалне средине 

и ефикасно 

администрирањ

е захтева за 

издавање 

грађевинских 

дозвола 

Кроз ову програмску активност 

обезбеђује се израда детаљних 

планова регулације,просторних и 

других планова неопходних за 

сагледавања постојећих стања и 

будућих праваца  инфраструктуре 

Горан 

Станојковић, 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Повећање 

покривености 

територије 

планском и 

урбанстичком 

документацијом 

Усвојен простони 

план општине 

да да да да 2,300,000.00 4,570,906.00 6,870,906.00 

ПА 0002 - 

Спровођење 

урбанистички

х и 

просторних 

планова 

0002 Планско 

одређивање 

правца развоја 

локалне средине 

и ефикасно 

администрирањ

е захтева за 

издавање 

грађевинских 

дозвола 

Кроз ову програмску активност 

обезбеђује се издавање 

грађевинских и других дозвола 

неопходних за развој опшине 

Горан 

Станојковић, 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Ефикасно 

администрирање 

захтева за издавање 

грађевинских 

дозвола 

Проценат издатих 

грађевинских дозвола 

у односу на број 

поднетих захтева 

100% 100% 100% 100% 4,690,000.00   4,690,000.00 

Ефикасан процес 

озакоњења 

Проценат решених 

захтева за озакоњење 
30% 60% 99% 100%       
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ПА 0003 - 

Управљање 

грађевинским 

земљиштем 

0003 Планирање,уређ

ење и 

коришћење 

простора у 

локалној 

заједници 

засновано на 

начелима 

одрживог 

развоја,равноме

рног 

територијалног 

развоја и 

рационалног 

коришћења 

земљишта 

Кроз ову програмску активност 

обезбеђује се опремање 

грађевинског земљишта 

објектима комуналне 

инфраструктуре,тј. Изградња и 

реконстуркција 

саобраћајница,водовода и 

канализације,електроенергетских 

објеката. 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Стављање у 

функцију 

грађевинског 

земљишта 

Број локација 

комунално 

опремљеног 

земљишта 

1 2 3 4 3,200,000.00   3,200,000.00 

ПА 0004 - 

Стамбена 

подршка 

0004 Подрстицање 

одрживог 

развоја 

становања кроз 

унапређење 

услова 

становања 

грађана и 

очување и 

унапређење 

вредности 

стамбеног 

фонда 

Кроз ову програмску активност  

обезбедиће се одржавање станова 

и зграда у јавној својини општине 

,у циљу одржавања тих станова у 

функционалном стању 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Планско управљање 

стамбеном 

подршком 

Број корисника 

стамбене подршке 

1 2 3 4 500,000.00   500,000.00 

ПА 0005 - 

Остваривање 

јавног 

интереса у 

одржавању 

зграда 

0005 Подстицање 

одрживог 

развоја 

становања кроз 

унапређење 

услова 

становања 

грађана и 

очување и 

унапређење 

вредности 

стамбеног 

фонда 

Овом програмском активношћу 

планирано је да се реализује 

инвестиционо одржавање и 

унапређење својства зграда 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Очување и 

унапређење 

стамбеног фонда 

Број склопљених 

уговора о 

бесповратном 

суфинансирању 

активности на 

инвестиционом 

одржавању и 

унапређењу својства 

зграде 

3 3 3 3 300,000.00   300,000.00 

Опремање 

дела радне 

зоне југ 1 у 

Тителу  

1101-

П1 

Планско 

одређивање 

правца развоја 

локалне 

самоуправе 

Уређење саобраћајне  и 

комуналне инфраструктуре 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Повећање 

привредног 

капацитета 

Број отворених 

предузећа 

1 1 1 1 1,000,000.00   1,000,000.00 

Израда 

пројектно 

техничке 

документације 

за уређење 

небрањеног 

дела приобаља 

реке тисе у 

тителу-ЈУГ II 

1101-

П2 

Планско 

одређивање 

правца развоја 

локалне 

самоуправе 

Израда пројектно техничке 

документације за уређење 

небрањеног дела приобаља реке 

тисе у тителу-ЈУГ II 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Извршење 

планиране 

динамике израде 

техничке 

документације 

Испуњење рокова 

израде техничке 

документације  

да да да да 1,000,000.00   1,000,000.00 

Пројекат: 

Куповина 

земљишта за 

проширење 

објекта 

предшколске 

установе у 

Шајкашу 

1101-

П3 

Планско 

одређивање 

правца развоја 

локалне 

самоуправе 

Куповина земљишта за 

проширење објекта предшколске 

установе Плави Чуперак у 

Шајкашу  

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Повећање и 

проширење 

капацитета објекта 

Урађен пројекат 

да да да да 2,000,000.00   2,000,000.00 

Пројекат: 

Куповина 

земљишта за 

пречистач  у 

Тителу  

1101-

П4 

Планско 

одређивање 

правца развоја 

локалне 

самоуправе 

Куповина земљишта за пречистач  

у Тителу  у циљу подизања  нивоа 

заштите животне средине 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Заштита животне 

средине 

Купопродајни уговор 

не да да да 1,000,000.00   1,000,000.00 
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Пројекат: 

Ограђивање 

нове депонију 

у 

Гардиновцима  

1101-

П5 

Планско 

одређивање 

правца развоја 

локалне 

самоуправе 

Куповина земљишта за депонију 

у Гардиновцима  у циљу 

подизања нивоа заштите животне 

средине 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Заштита животне 

средине 

Купопродајни уговор 

да да да да 2,150,000.00   2,150,000.00 

Пројекат: 

Куповина 

земљишта за 

радну зону у 

Шајкашу 

1101-

П6 

Планско 

одређивање 

правца развоја 

локалне 

самоуправе 

Куповина земљишта за радну 

зону у шајкашу којом ће се 

створити предуслов за 

привлачење инвестиција и развој 

општине 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Опремање радне 

роне 

Обезбеђено 

земљиште 

да да да да 100,000.00   100,000.00 

Пројекат: 

Уређење 

грађевинског 

земљишта у 

радној зони у 

Тителу-

изградња 

МБТС 1 и 

МБТС 2 

1101-

П7 

Планско 

одређивање 

правца развоја 

локалне 

самоуправе 

Уређење грађевинског земљишта 

постављањем трафо станице у 

циљу повећање енергетског 

капацитета у делу радне зоне 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Инфраструктурно 

опремање радне 

зоне 

Постављена трафо 

станица 

да да да да 1,000.00 1,749,000.00 1,750,000.00 

Пројекат: 

Израда трафо 

станице за 

нову спортску 

халу са 

реконструкциј

ом мреже 

широке 

потрошње 

јавне расвете у 

Тителу 

1101-

П8 

Планско 

одређивање 

правца развоја 

локалне 

самоуправе 

Израда трафо станице за нову 

спортску халу са 

реконструкцијом мреже широке 

потрошње јавне расвете у Тител 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Инфраструктурно 

опремање радне 

зоне 

Урађен пројекат 

да да да да 5,366,183.00 5,186,543.00 10,552,726.00 

Пројекат: 

Израда 

пројектно 

техничке 

документације 

за нову 

студију 

оправданости 

за Гардиновце 

1101-

П9 

Планско 

одређивање 

правца развоја 

локалне 

самоуправе 

Израда студије оправданости 

куповине земљишта за депонију у 

Гардиновцима 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Инфраструктурно 

опремање радне 

зоне 

Урађена студија 

да да да да 600,000.00   600,000.00 

Пројекат: 

Куповина 

земљишта у 

Мошорину 

1101-

П10 

Планско 

одређивање 

правца развоја 

локалне 

самоуправе 

Куповина земљишта у 

Мошоринну 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

повећање укупне 

површине 

општинског 

земљишта 

куповина земљишта 

        181,100.00   181,100.00 

2-

КОМУНАЛН

Е 

ДЕЛАТНОС

ТИ 

1102 Пружање 

комуналних 

услуга од 

значаја за 

остварење 

животних 

потреба 

физичких и 

правних лица уз 

обезбеђење 

одговарајућег 

квалитета,обима

,доступности и 

континуитета; 

Редовно,сигурно 

и одрживо 

снабдевање 

водом за пиће 

становника,уређ

ивање начина 

коришћења и 

управљања 

изворима,јавним 

бунарима и 

чесмама 

Финансирање комуналне 

делатности на територији 

општине Тител 

Горан 

Станојковић, 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Повећање 

покривености 

насеља и територије 

рационалним 

јавним осветљењем 

Дужина улица и 

саобраћајница у км 

које су покривене 

јавним осветљењем у 

односу на укупан 

број улица и 

саобраћајница 

100% 100% 100% 100% 84,426,799.00 29,867,193.00 114,293,992.00 

Повећање 

покривености 

корисника и 

територије 

квалитетним 

услугама 

водоснабдевања 

Проценат 

домаћинстава 

обухваћеним услугом 

у односу на укупан 

број домаћинстава 

100% 100% 100% 100%       
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ПА 0001 - 

УПРАВЉАЊ

Е 

ОДРЖАВАЊ

Е ЈАВНИМ 

ОСВЕТЉЕЊЕ

М 

0001 Пружање 

комуналних 

услуга од 

значаја за 

остварење 

животних 

потреба 

физичких и 

правних лица уз 

обезбеђење 

одговарајућег 

квалитета,обима

,доступности и 

континуитета; 

Финансирање трошкова јавног 

осветљења на територији 

општине Тител 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Адекватно 

управљање јавним 

осветљењем 

Укупан број 

интервенција по 

поднетим 

инисијативама 

грађана за замену 

светиљки када 

престану да раде 
150 164 200 220 14,000,000.00   14,000,000.00 

ПА 0002 - 

ОДРЖАВАЊ

Е ЈАВНИХ 

ЗЕЛЕНИХ 

ПОВРШИНА 

0002 Пружање 

комуналних 

услуга од 

значаја за 

остварење 

животних 

потреба 

физичких и 

правних лица уз 

обезбеђење 

одговарајућег 

квалитета,обима

,доступности и 

континуитета; 

Финансирање услуга одржавања 

јавних зелених површина 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Максимална могућа 

покривеност насеља 

и територије 

услугама уређења и 

одржавања 

зеленила 

Број м2 јавних 

зелених површина на 

којима се уређује и 

одржава зеленило у 

односу на укупан 

број м2 јавних 

зелених површина 
30,000 30,000 30,000 30,000 4,000,000.00   4,000,000.00 

ПА 0003 - 

ОДРЖАВАЊ

Е ЧИСТОЋЕ 

НА 

ПОВРШИНА

МА ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ 

0003 Пружање 

комуналних 

услуга од 

значаја за 

остварење 

животних 

потреба 

физичких и 

правних лица уз 

обезбеђење 

одговарајућег 

квалитета,обима

,доступности и 

континуитета; 

Финансирање услуга одржавања 

чистоће на површинама јавне 

намене 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Максимална могућа 

покривеност насеља 

и територије 

услугама 

одржавања чистоће 

јавних површина 

Степен покривености 

територије услугама 

одржавања чистоће 

јавно прометних 

улица  - број улица 

које се чисте у односу 

на укупан број улица 

општине 
20% 20% 20% 20% 2,000,000.00   2,000,000.00 

ПА 0004 - 

ЗООХИГИЈЕ

НА 

0004 Пружање 

комуналних 

услуга од 

значаја за 

остварење 

животних 

потреба 

физичких и 

правних лица уз 

обезбеђење 

одговарајућег 

квалитета,обима

,доступности и 

континуитета; 

Финансирање услуга збрињавања 

напуштених паса и 

мачака,заштита од заразних и 

других болести које преносе 

животиње 

Горан 

Станојковић, 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Унапређење 

заштите од 

заразних и других 

болести које 

преносе животиње 

Број ухваћених и 

збринутих паса и 

мачака луталица 

150 150 180 200 34,450,230.00   34,450,230.00 

Број пријављених 

уједа од паса и 

мачака луталица од 

стране оштећених 

10 10 10 10       

Унапређење 

заштите од 

заразних и других 

болести које 

преносе инсекти 

Број извршених 

запрашивања за 

сузбијање комараца и 

крпења 4 4 4 4       

Пројекат: 

Израда 

пројектно 

техничке 

докуменатције 

за фабрику 

воде у 

насељеном 

месту Тител 

1102-

П1 

Пружање 

комуналних 

услуга од 

значаја за 

остварење 

животних 

потреба 

физичких и 

правних лица уз 

обезбеђење 

одговарајућег 

квалитета пијаће 

воде 

Суфинанисрање израде пројектно 

техничке документације за 

фабрику воде у насељеном месту 

Тител 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Унапређење 

снабдевања пијаће 

воде и подизање 

квалитета пијаће 

воде 

урађен пројекат 

не да да да 5,000,000.00   5,000,000.00 
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Пројекат: 

Израда азила 

за псе 

1102-

П2 

Пружање 

комуналних 

услуга од 

значаја за 

остварење 

животних 

потреба 

физичких и 

правних лица уз 

обезбеђење 

одговарајућег 

квалитета,обима

,доступности и 

континуитета 

Изградња прихватилишта за псе 

на територији општине у циљу 

збрињавања животиња, повећања 

комуналне хигијене и смањења 

трошкова услед тужби због уједа 

паса и других животиња 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Унапређење 

заштите од 

заразних и других 

болести које 

преносе животиње 

Изграђен објекат 

не да да да 100,000.00   100,000.00 

Пројекта: 

Замена 

вентила на 

водоводној 

мрежи у 

насељеном 

месту Тител - 

II фаза 

1102-

П3 

Пружање 

комуналних 

услуга од 

значаја за 

остварење 

животних 

потреба 

физичких и 

правних лица уз 

обезбеђење 

одговарајућег 

квалитета пијаће 

воде 

Финансирање замене вентила на 

водоводној мрежи у насељеном 

месту Тител - II фаза 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Унапређење 

снабдевања пијаће 

воде и подизање 

квалитета пијаће 

воде 

Број замењених 

вентила односу на 

укупан број 

преосталих вентила 

потребних за замену  

        6,500,000.00   6,500,000.00 

Пројекат: 

Куповина 

вентила на 

даљинско 

очитавање за 

насељено 

место Тител 

1102-

П4 

Пружање 

комуналних 

услуга од 

значаја за 

остварење 

лакшег и 

економичнијег 

очитавања 

стања потрошње 

воде 

Финансирање услуга постављања 

вентила на даљинско очитавање 

за насељено место Тител 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Адекватан квалитет 

пружених услуга 

очитавања 

потрошње воде 

Број вентила који је 

потребно набавити у 

односу на укупан 

број преосталих 

вентила за замену 
0 500 700 1000   5,000,000.00 5,000,000.00 

Пројекат: 

ЗАМЕНА 

АЗБЕСТНИХ 

ЦЕВИ 

ВОДОВОДНЕ 

МРЕЖЕ У 

ТИТЕЛУ 

1102-

П5 

 

Редовно,сигурно 

и одрживо 

снабдевање 

водом за пиће 

становника,уређ

ивање начина 

коришћења и 

управљања 

изворима,јавним 

бунарима и 

чесмама 

Суфинансирање замене 

дотрајалих азбестних цеви у 

насељеном месту Тител у циљу 

побољшања квалитета воде 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Адекватан квалитет 

пружених услуга 

водоснабдевања 

Број кварова по км 

водоводне мреже 

5 2 0 0 9,660,458.00 12,684,638.00 22,345,096.00 

Пројекат: 

ИЗГРАДЊА 

РЕЗЕРВОАРА 

ПИЈАЋЕ 

ВОДЕ ЗА 

ПОТРЕБЕ 

СНАБДЕВАЊ

А 

НАСЕЉЕНИХ 

МЕСТА 

ТИТЕЛ,ЛОК 

И 

ГАРДИНОВЦ

И 

1102-

П6 

Максимална 

могућа 

покривеност 

корисника и 

територије 

услугама 

дистрибуције 

воде  

Побољшање квалитета пружених 

услуга водоснабдевања 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Максимална могућа 

покривеност  

територије 

услугама 

водоснабдевања 

Урађен пројекта 

да да да да 5,016,111.00 6,182,555.00 11,198,666.00 

Пројекат: 

ИЗГРАДЊА 

РЕЗЕРВОАРА 

ПИЈАЋЕ 

ВОДЕ ЗА 

ПОТРЕБЕ 

СНАБДЕВАЊ

А 

НАСЕЉЕНИХ 

МЕСТА 

ШАЈКАШ И 

ВИЛОВО 

1102-

П7 

Максимална 

могућа 

покривеност 

корисника и 

територије 

услукама 

дистрибуције 

воде  

Побољшање квалитета пружених 

услуга водоснабдевања 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Максимална могућа 

покривеност 

територије 

услугама 

водоснабдевања 

Степен покривености 

услугама 

водоснабдевања 

насељених места  

100% 100% 100% 100% 1,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 
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Пројекат: 

АНАЛИЗА 

ВОДЕ ЗА 

ПОТРЕБЕ 

ИЗРАДЕ 

ЕЛАБОРАТА 

О 

РЕЗЕРВАМА 

ПОДЗЕМНИХ 

ВОДА И 

ЗОНАМА 

САНИТАРНЕ 

ЗАШТИТЕ 

1102-

П8 

 

Редовно,сигурно 

и одрживо 

снабдевање 

водом за пиће 

становника,уређ

ивање начина 

коришћења и 

управљања 

изворима,јавним 

бунарима и 

чесмама 

Побољшање квалитета пружених 

услуга водоснабдевања 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Максимална могућа 

покривеност 

територије 

услугама 

водоснабдевања 

Степен покривености 

услугама 

водоснабдевања 

100% 100% 100% 100% 600,000.00   600,000.00 

Пројекат: 

ИЗРАДА 

ПРОЈЕКТНО 

ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНАТ

ЦИЈЕ ЗА 

БУШЕЊЕ 

БУНАРА ЗА 

ПОТРЕБЕ 

ВОДОСНАБД

ЕВАЊА 

НАСЕЉА 

ТИТЕЛ НА 

НОВОМ 

ИЗВОРИШТУ 

1102-

П9 

Максимална 

могућа 

покривеност 

корисника и 

територије 

услугама 

дистрибуције 

воде  

Побољшање квалитета пружених 

услуга водоснабдевања 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Унапређење 

здравља 

становништва 

Урађен пројекат 

да да да да   1,500,000.00 1,500,000.00 

Пројекат: 

БУШЕЊЕ 

БУНАРА ЗА 

ПОТРЕБЕ 

ВОДОСНАБД

ЕВАЊА 

НАСЕЉА 

ТИТЕЛ НА 

НОВОЈ 

ЛОКАЦИЈИ 

1102-

П10 

 

Редовно,сигурно 

и одрживо 

снабдевање 

водом за пиће 

становника,уређ

ивање начина 

коришћења и 

управљања 

изворима,јавним 

бунарима и 

чесмама 

Побољшање квалитета пружених 

услуга водоснабдевања 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Максимална могућа 

покривеност 

територије 

услугама 

водоснабдевања 

Број бунара у 

насељеном места 

Тител 

0.11% 0.11% 0.11% 0.11% 1,000,000.00 2,500,000.00 3,500,000.00 

Пројекат: 

БУШЕЊЕ 

БУНАРА ЗА 

ПОТРЕБЕ 

ВОДОСНАБД

ЕВАЊА 

НАСЕЉА 

ТИТЕЛ  

1102-

П11 

 

Редовно,сигурно 

и одрживо 

снабдевање 

водом за пиће 

становника,уређ

ивање начина 

коришћења и 

управљања 

изворима,јавним 

бунарима и 

чесмама 

Побољшање квалитета пружених 

услуга водоснабдевања 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Максимална могућа 

поркивеност 

територије 

услугама 

водоснабдевања 

Број бунара у односу 

на укупан број 

становника 

насељеног места 

Тител 

0.09% 0.09% 0.90% 0.09% 1,100,000.00   1,100,000.00 

3-ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСК

И РАЗВОЈ 

1501 Обезбеђивање 

стимулативног 

оквира за 

пословање и 

адекватног 

привредног 

амбијента за 

привлачење 

инвестиција 

Основни циљ политике 

запошљавања је успостављање 

стабилног и одрживог тренда 

запослености кроз подршку 

запошљавања младих,отварање 

нових радних места и подстицање 

предузетништва. 

мр Драган Божић, 

Председник 

општине Тител 

Повећање 

запослености на 

територији 

општине 

Број евидентираних 

незапослених лица на 

евиденцији НСЗ 
725 525 300 150 

7,000,000.00 

0.00 

7,000,000.00 
Отварање нових 

предузећа и 

предузетничких 

радњи на 

територији 

општине 

Број отворених-

затворених предузећа 

10 15 20 20   
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ПА 0002 - 

МЕРЕ 

АКТИВНЕ 

ПОЛИТИКЕ 

ЗАПОШЉАВ

АЊА 

0002 Обезбеђивање 

стимулативног 

оквира за 

пословање и 

адекватног 

привредног 

амбијента за 

привлачење 

инвестиција 

Акциони план запошљавања који 

се израђује сваке године у складу 

са Националним акционим 

планом запошљавања између 

осталог обухвата: 

макроекономски оквир за 

стварање и примену политике 

запошљавања,стање и токове на 

тржишту рада за наредну 

годину,циљеве и 

приоритете,програме и мере са 

одговорностима за њихово 

спровођење и потребним 

средствима,носиоце послова 

реализације,категорије теже 

запошљивих лица,индикаторе 

успешности реализације програма 

и друге елементе 

мр Драган Божић, 

Председник 

општине Тител 

Повећање броја 

запослених кроз 

мере активне 

политике 

запошљавања 

Број новозапослених 

кроз реализацију 

мера активне 

политике 

запошљавања 

41 51 61 71 5,000,000.00   5,000,000.00 

ПА 0003 - 

Подршка 

економском 

развоју и 

промоцији 

предузетништ

ва 

0003 Обезбеђивање 

стимулативног 

оквира за 

пословање и 

адекватног 

привредног 

амбијента за 

привлачење 

инвестиција 

Помоћ при отварању нових 

предузећа у циљу повећања 

животог стандарда и услова 

живота на територији општине 

мр Драган Божић, 

Председник 

општине Тител 

Подстицаји 

општине за развој 

предузетништва 

Број новооснованих 

предузећа на 

територији општине 

уз учешће подстицаја 

локалне самоуправе у 

односу на укупан 

број новооснованих 

предузећа 

4 6 8 10 2,000,000.00   2,000,000.00 

4-РАЗВОЈ 

ТУРИЗМА 

1502 Унапређење 

туристичке 

понуде у 

општини 

Спровођење и реализација 

туристичке промоције и сарадња 

у окружењу са циљем повећања 

препознатљивости општине као 

пожељне туристичке дестинације 

Миодраг 

Аћимовић, 

заменик 

начелника 

општинске управе 

Повећање прихода 

од туризма 

Пораст прихода од 

боравишне таксе 

67% 100% 100% 100% 14,100,000.00 8,100,000.00 22,200,000.00 

ПА 0002 - 

Промоција 

туристичке 

понуде 

0001 Унапређење 

туристичке 

понуде у 

општини 

Спровођење и реализација 

туристичке промоције и сарадња 

у окружењу са циљем повећања 

препознатљивости општине као 

пожељне туристичке дестинације 

Александра 

Николић,службе 

за друштвене 

делатности 

Повећање квалитета 

туристичке понуде 

и услуге 

Учешће на сајмовина 

и друге промотивне 

активности 5 6 6 7 700,000.00   700,000.00 

Пројекат: 

Израда 

пројектно 

техничке 

документације 

расвете на 

долми у 

Тителу 

1502-

П1 

Унапређење 

туристичке 

понуде у 

општини 

Израда пројекта за постављање 

јавне расвете на долми у Тителу  

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Оспособљавање 

долме за 

функционисање у 

ноћним условима 

Урађена пројектно 

техничка 

документација 

да да да да 600,000.00   600,000.00 

Пројекат: 

Уређење 

језера у 

Вилову 

1502-

П2 

Унапређење 

туристичке 

понуде у 

општини 

Финанисрање уређења 

језера,измуњавање, уклањање 

барске вегетације, уређење и 

чишћење прилаза језеру 

Данко 

Панић,председни

мсавета месне 

заједнице 

Повећање квалитета 

туристичке понуде 

и услуге 

Број спортско 

рекреативних и 

излетничких 

мобилијера 

4 5 5 6 600,000.00   600,000.00 

Пројекат: 

Израда 

програма 

развоја 

туризма према 

националној 

стратегији 

развоја 

туризма 

1502-

П3 

Унапређење 

туристичке 

понуде у 

општини 

Програмом развоја туризма би се 

детаљно разрадили правци 

развоја туризма што за крајњи 

циљ има повећање 

конкурентности туристичке 

привреде. 

Александра 

Николић,Шеф 

службе за 

друштвене 

делатности 

Повећање квалитета 

туристичке понуде 

и услуге 

Урађен пројекат 

да да да да 2,000,000.00   2,000,000.00 

Пројекат: 

Планско 

мапирање 

излетничких 

места на 

територији 

општине 

Тител 

1502-

П4 

Унапређење 

туристичке 

понуде у 

општини 

Преузимање мера и учествовање 

у активностима које су функцији 

сталног унапређења туристичке 

понуде општине 

  

Александра 

Николић, службе 

за друштвене 

делатности 

Повећање квалитета 

туристичке понуде 

и услуге 

Број опремљених 

излетничких места у 

односу на укупан 

број излетничких 

места 
5 7 10 10 400,000.00 100,000.00 500,000.00 

Пројекат: 

Постављање 

расвете на 

долми 

(шеталиште) у 

Тителу 

1502-

П5 

Унапређење 

туристичке 

понуде у 

општини 

Постављање расвете на долми 

(шеталиште) у Тителу 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Повећање квалитета 

туристичке понуде 

и услуге 

Урађен пројекат 

да да да да 4,000,000.00 8,000,000.00 12,000,000.00 

 

 

 

3
. ап

р
и

л
 2

0
1
9

. го
д

. 

 

стр
ан

а 9
7
 

б
р

о
ј: 3

 
С

л
у

ж
б

ен
и

 л
и

ст о
п

ш
ти

н
е Т

и
тел

 



 
Пројекат: 

Уређење 

приобаља реке 

Тисе у Тителу- 

IV фаза 

1502-

П6 

Унапређење 

туристичке 

понуде у 

општини 

Уређење и ограђивање спортских 

терена и дечијих игралишта на 

уређеномделу приобаља реке 

Тисе у  Тителу  

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Повећање квалитета 

туристичке понуде 

и услуге 

Проценат ограђених 

терена 

0 100 100 100 2,800,000.00   2,800,000.00 

Пројекат: 

Уређење 

приобаља реке 

Тисе у Тителу- 

V фаза 

1502-

П6 

Унапређење 

туристичке 

понуде у 

општини 

Уређење простора за дечије 

игралиште и друштвене игре на  

приобаљу реке Тисе у Тителу 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Повећање квалитета 

туристичке понуде 

и услуге 

Број постављених 

справа и друштвених 

игара 10 10 10 10 3,000,000.00   3,000,000.00 

5- РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВ

РЕДЕ 

0101 Унапређивање 

пољопривредне 

производње у 

општини 

Праћење стања и предлагање 

мера за унапређење 

пољопривредног земљишта,и 

другог земљишта,биљног и 

животињског света,израду 

годишњег програма 

заштите,уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта и 

старање о његовом спровођењу 

Млађен 

Ђурић,помоћник 

председника за 

привреду 

Раст производње и 

стабилног доходка 

произвођача 

Учешће коришћења 

пољопривредног 

земљишта у укупној 

површини ЈЛС 

73% 73% 73% 73% 28,700,000.00 5,000,000.00 33,700,000.00 

ПА 0001 - 

ПОДРШКА 

ЗА 

СПРОВОЂЕЊ

Е 

ПОЉОПРИВР

ЕДНЕ 

ПОЛИТИКЕ 

У ЛОКАЛНОЈ 

ЗАЈЕДНИЦИ 

0001 Унапређење 

пољопривредне 

производње у 

општини 

Израда годишњег програма 

заштите,уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта и 

старање о његовом спровођењу 

Млађен 

Ђурић,помоћник 

председника за 

привреду 

Ефикасно 

управљање 

пољопривредним 

земљиштем у 

државној својини 

Проценат 

обухваћености 

пољопривредног 

земљишта у 

годишњем програму 

заштите,уређења и 

коришћења 

пољопривредног 

земљишта 

100% 100% 100% 100% 5,500,000.00   5,500,000.00 

Пројекат: 

Уређење 

атарских 

путева на 

територији 

општине 

Тител 

0101-

П1 

Унапређење 

пољопривредне 

производње у 

општини 

Суфинансирање уређења 

атарских путева и прилазних 

атарских путева са израдом 

завршног слоја од чврстих 

компактних материјала  у 

општини Тител у 2018. години 

Млађен 

Ђурић,помоћник 

председника за 

привреду 

Ефикасно 

управљање 

пољопривредним 

земљиштем у 

државној својини 

Проценат уређених 

атарских путева у 

односу на укупан 

број атапских путева 

у општини 

8% 15% 25% 25% 8,200,000.00 5,000,000.00 13,200,000.00 

Пројекат: 

Уређење 

канлске мреже 

на територији 

општине 

Тител 

0101-

П2 

Унапређење 

пољопривредне 

производње у 

општини 

Суфинанисрање уређења 

каналске мреже у општини Тител 

за 2018. годину са циљем 

регулисања одвођења сувишних 

вода са пољопривредног 

земљишта 

Млађен 

Ђурић,помоћник 

председника за 

привреду 

Смањење штетних 

последица од 

поплава које 

угрожавају 

привреду 

Проценат уређења 

каналске мреже на 

територији општине 

у односу на укупну 

каналску мрежу 

30% 35% 40% 50% 9,000,000.00   9,000,000.00 

Пројекат: 

Организација 

рада 

пољочуварске 

службе на 

територији 

општине 

Тител 

0101-

П3 

Унапређење 

пољопривредне 

производње у 

општини 

Финанисрање рада пољочуварске 

службе за 2018. годину на 

територији општине Тител у 

циљу заштите пољопривредног 

земљишта од пољске штете 

,заштита пољских путева и канала 

Млађен 

Ђурић,помоћник 

председника за 

привреду 

Заштита 

поољпривредног 

земљишта 

Број пријављених 

штета пољочуварској 

служби 

20 25 15 15 6,000,000.00   6,000,000.00 

6-ЗАШТИТА 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

0401 Обезбеђивање 

услова за 

одрживи развој 

локалне 

заједнице 

одговорним 

односом према 

животној 

средини; 

Ефикасно и 

одрживо 

управљање 

отпадним 

водама; 

Одрживо 

управљање 

отпадом 

Финансирање 

подстицајних,превентивних и 

санационих програма и 

пројеката,програма праћења 

стања животне средине,програма 

заштите и развоја заштићених 

природних добара,јачања свести о 

потреби заштите животне 

средине,информисање и 

објављивање података о стању и 

квалитету животне средине 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Унапређење 

управљања 

комуналним и 

осталим отпадом 

Проценат 

становништва 

покривеног услугом 

прикупљања 

комуналног отпада 

90% 95% 97% 100% 66,674,000.00 38,299,592.00 104,973,592.00 

 

 

 

3
. ап

р
и

л
 2

0
1
9

. го
д

. 

 

стр
ан

а 9
8
 

б
р

о
ј: 3

 
С

л
у

ж
б

ен
и

 л
и

ст о
п

ш
ти

н
е Т

и
тел

 



 
ПА 0001 - 

УПРАВЉАЊ

Е 

ЗАШТИТОМ 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

0001 Обезбеђивање 

услова за 

одрживи развој 

локалне 

заједнице 

одговорним 

односом према 

животној 

средини 

Финансирање 

подстицајних,превентивних и 

санационих програма и пројеката 

о стању и квалитету животне 

срдине на територији општине 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Испуњење обавеза 

у складу са 

законима у домену 

постојања 

стратешких и 

оперативних 

планова као и мера 

заштите 

Усвојен програм 

заштите животне 

средине са акционим 

планом 

да да да да 600,000.00   600,000.00 

ПА 0002 - 

ПРАЋЕЊЕ 

КВАЛИТЕТА 

ЕЛЕМЕНАТА 

ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

0002 Обезбеђивање 

услова за 

одрживи развој 

локалне 

заједнице 

одговорним 

односом према 

животној 

средини 

Финансирање програма и 

пројеката праћења стања и 

квалитета животне средине, 

праћење стања животне средине 

мерењем,испитивањем и 

оцењивањем индикатора стања и 

загађености животне 

средине,праћење квалитета 

ваздуха,нивоа буке,квалиетта 

површинских вода 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Праћење у складу 

са прописаним 

законским 

обавезама 

Број урађених 

мониторинга 

2 3 3 4 1,500,000.00   1,500,000.00 

ПА 0003 - 

ЗАШТИТА 

ПРИРОДЕ 

0003 Обезбеђивање 

улова за 

одрживи развој 

локалне 

заједнице 

одговорним 

односом према 

животној 

средини 

Финансирање активности рада 

управљача заштићеног природног 

добра 

Богољиб 

Марковић, вд 

директор 

Испуњење обавеза 

у складу са 

законима у домену 

постојања 

стратешких и 

оперативних 

планова као и мера 

заштите 

Број донетих планова 

и програма 

управљања 

природним 

ресурсима 

1 1 1 1 13,804,000.00   13,804,000.00 

Број подручја која су 

проглашена 

заштићеним 

подручјем I 

категирије 

1 1 1 1       

ПА 0005 - 

УПРАВЉАЊ

Е 

КОМУНАЛН

ИМ 

ОТПАДОМ 

0005  Ефикасно и 

одрживо 

управљање 

комуналним 

отпадом 

Ова програмска активност се 

односи на одржавање редовних и 

дивљих депонија и обезбеђивање 

приступа новим депонијама на 

територији општине,према 

Програму заштите животне 

средине 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Спровођење 

редовних мерења на 

територији 

општине и 

испуњење обавеза у 

складу са законом 

Број извршених 

контрола и надзора 

мера поступања са 

отпадом у складу са 

законом о управљању 

отпадом 

12 12 12 12 4,000,000.00   4,000,000.00 

Пројекат: 

ИЗРАДА 

ПРОЈЕКТНО-

ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТА

ЦИЈЕ 

КАНАЛИЗАЦ

ИОНЕ 

МРЕЖЕ У 

НАСЕЉЕНО

М МЕСТУ 

ТИТЕЛ  

0401-

П1 

Максимална 

могућа 

покривеност 

корисника и 

насеља 

уклањања 

отпадних вода 

Суфинансирање изградње 

објеката канализације-наставак 

радова 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Унапређење 

управљања 

отпадним водама 

Изграђена 

канализациона мрежа 

у км 

4 6 8 0 2,000,000.00 8,000,000.00 10,000,000.00 

Пројекат: 

ИЗГРАДЊА II 

ФАЗЕ 

КАНАЛИЗАЦ

ИОНЕ 

МРЕЖЕ БЕЗ 

КУЋНИХ 

ПРИКЉУЧАК

А  У 

НАСЕЉЕНО

М МЕСТУ 

ШАЈКАШ 

0401-

П2 

Максимална 

могућа 

покривеност 

корисника и 

насеља 

уклањања 

отпадних вода 

Суфинанисрање  почетка  

изградње објеката канализације у 

Шајкашу 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Унапређење 

управљања 

отпадним водама 

Проценат изградње 

канализационе мреже 

у односу на цео 

прoјекат 

20% 50% 75% 100% 30,000,000.00 25,799,592.00 55,799,592.00 

Пројекат: 

ИЗРАДА 

ПРОЈЕКТНЕ 

ДОКУМЕНТА

ЦИЈЕ ЗА 

РЕКУЛТИВА

ЦИЈУ 

ДЕПОНИЈЕ У 

ШАЈКАШУ 

0401-

П3 

Израда 

пројектно-

техничке 

документације 

за 

рекултивацију 

депоније у 

Шајкашу 

Побољшање квалитета земљишта 

на коме је била депонија 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Унапређење 

управљања 

комуналним и 

осталим отпадом 

Урађен пројекта 

не не ДА ДА 5,000,000.00 3,000,000.00 8,000,000.00 
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Пројекат: 

ИЗРАДА 

НОВЕ 

КАНАЛСКЕ 

МРЕЖЕ ЗА 

АТМОСФЕРС

КЕ 

ПАДАВИНЕ 

У 

НАСЕЉИМА 

ОПШТИНЕ 

ТИТЕЛ 

0401-

П4 

Обезбеђивање 

услова за 

одрживи развој 

локалне 

заједнице 

одговорним 

односом према 

животној 

средини 

Финансирање изградње нове 

каналске мреже за атмосферске 

падавине 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Адекватан квалитет 

пружених услуга 

Дужина израде нових 

канала у км 

2 1 1 1 2,000,000.00   2,000,000.00 

Пројекат: 

ОДРЖАВАЊ

Е 

АТМОСФЕРС

КЕ 

КАНАЛИЗАЦ

ИЈЕ 

(УЛИЧНИ 

КАНАЛИ) У 

НАСЕЉИМА 

ОПШТИНЕ 

ТИТЕЛ 

0401-

П5 

Обезбеђивање 

услова за 

одрживи развој 

локалне 

заједнице 

одговорним 

односом према 

животној 

средини 

Финанисрање одржавања 

отворених канала  

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Адекватан квалитет 

пружених услуга 

Дужина очишћених 

уличних канала у км 

5 5 5 5 3,070,000.00   3,070,000.00 

Пројекат: 

НАБАВКА 

КОНТЕЈНЕРА

-КАНТИ ЗА 

ИЗНОШЕЊЕ 

СМЕЋА У 

НАСЕЉЕНИ

М МЕСТИМА 

ОПШТИНЕ 

ТИТЕЛ 

0401-

П6 

Обезбеђивање 

услова за 

одрживи развој 

локалне 

заједнице 

одговорним 

односом према 

животној 

средини 

Набавка канти за изношење смећа 

у насељеном месту Шајкаш,у 

циљу побољшања услова 

обављања комуналне делатности 

и заштите животне средине 

Душан 

Ђурић,директор 

доо "Извор" 

Шајкаш 

Адекватан квалитет 

пружених услуга 

комуналне 

делатности 

Број домаћинстава за 

које је планирана 

набавка канти 

600 800 800 1000 1,500,000.00   1,500,000.00 

Пројекат: 

УРЕЂЕЊЕ 

ДЕПОНИЈА 

СА 

ОПРЕМАЊЕ

М 

КОНТЕЈНЕРИ

МА ЗА 

РАДНИКЕ 

ОБЕЗБЕЂЕЊ

А У 

НАСЕЉЕНИ

М МЕСТИМА 

ТИТЕЛ  И 

ШАЈКАШ 

0401-

П7 

 Ефикасно и 

одрживо 

управљање 

комуналним 

отпадом 

Уређење депонија у насељеним 

местима тител и Шајкаш у циљу 

смањења загађености и повећања 

услова живота становноца ових 

општина 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Адекватан квалитет 

пружених услуга 

комуналне 

делатности 

Постављени 

контејнери 

да да да да 1,000,000.00 1,500,000.00 2,500,000.00 

Пројекат: ЈП 

ТИТЕЛСКИ 

БРЕГ У 

ЛИКВИДАЦИ

ЈИ 

0401-

П8 

Обезбеђење 

услова за 

одрживи развој 

локалне 

заједнице 

Финансирање накнаде за рад 

ликвидационог 

управника,обавезне таксе и 

остале услуге у поступку 

ликвидације према 

ликвидационом извештају 

Богољуб 

Марковић,ликвид

ациони управник 

Ликвидација ЈП 

"Тителски брег" 

Окончан поступак 

ликвидације 

ЈП"Тителски брег" 
да да да да 2,200,000.00   2,200,000.00 

7-ПУТНА  

ИНФРАСТР

УКТУРА 

0701 Унапређење 

организације 

саобраћаја и 

унапређење 

саобраћајне 

инфраструктуре 

у локалној 

самоуправи 

Унапређење организаије 

саобраћаја и побећање 

безбедности саобраћаја на 

територији општине Тител 

Горан 

Станојковић, 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Повећање 

безбедности 

учесника у 

саобраћају и 

смањење броја 

саобраћајних 

незгода 

Број саобраћајних 

незгода у односу на 

број из предходне 

године 
38 35 30 27 51,402,780.00 35,881,931.00 87,284,711.00 

ПА 0002 -  

УПРАВЉАЊ

Е И 

ОДРЖАВАЊ

Е 

САОБРАЋАЈ

НЕ 

ИНФРАСТРУ

КТУРЕ 

0002 Унапређење 

организације 

саобраћаја и 

унапређење 

саобраћајне 

инфраструктуре 

у локалној 

самоуправи 

Наведена програмска активност 

односи се на набавку основних 

средстава и техничку подршку 

ЈКП за несметано одржавање 

путева и довођења у исправно 

стање чиме се повећава 

безбедност грађана општине 

Горан 

Станојковић, 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Одржавање 

квалитета путне 

мреже кроз 

реконструкцију и 

редовно одржавање 

асфалтног 

покривача 

Број километара 

санираних или 

реконстуисаних 

улица 5 5 5 5 

15,870,000.00 

  

15,870,000.00 

Опремање и 

одржавање 

саобраћајне 

сигнализације на 

путевима и улицама 

Број поправљених и 

новопостављених 

саобраћајних знакова 

и семафора 

30 30 30 30   
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Пројекат: 

УНАПРЕЂЕЊ

Е 

БЕЗБЕДНОСТ

И 

САОБРАЋАЈ

А У 

ОПШТИНИ  

ТИТЕЛ ЗА 

2019. 

ГОДИНУ 

0701-

П1 

Унапређење 

организације 

саобраћаја и 

унапређење 

саобраћајне 

инфраструктуре 

у локалној 

самоуправи 

Завршетак радова на уређењу 

улуце Николе тесле у 

Шајкашу,које се односи на 

уређење 

паркиралишта,шеталишта,бицикл

истичке стазе 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Одржавање 

квалитета улица 

кроз 

реконструкцију и 

појачано 

одржавање 

асфалтног 

покривача 

Проценат планираног 

уређења улице у 

односу на укупну 

дужину улице 

100% 100% 100% 100% 2,200,000.00 13,063,713.00 15,263,713.00 

Пројакат: ЈП 

ПРОСТОР У 

ЛИКВИДАЦИ

ЈИ 

0701-

П2 

Унапређење 

организације 

саобраћаја 

Финансирање накнаде за рад 

ликвидационог 

управника,обавезне таксе и 

остале услуге у поступку 

ликвидације према усвојеном  

ликвидационом извештају 

Игор 

Ћурувија,ликвида

циони управник 

Ликвидација ЈП 

"Простор" 

окончан поступак 

ликвидације 

ЈП"Простор" 
не не да да 7,940,780.00   7,940,780.00 

Пројакат: 

ИЗВОЂЕЊЕ 

РАДОВА НА 

ИЗГРАДЊИ И 

РЕКОНСТРУ

КЦИЈИ 

УЛИЦЕ 

ГЛАВНА У 

ТИТЕЛУ-ОД 

СЕМАФОРА 

ДО ОБАЛЕ 

ТИСЕ 

0701-

П3 

Унапређење 

организације 

саобраћаја и 

унапређење 

саобраћајне 

инфраструктуре 

у локалној 

самоуправи 

Израда техничке докуменатције 

за реконструкцију Главне улице у 

Тителу, од Змај Јовине до 

окретнице код Ликоил пумпе,у 

дужини од 404  метра са две 

саобраћајне траке укупне ширине  

метара,паркинг и пешачким 

површинама,јавном расветом и 

оптичком инфраструкуром. 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Одржавање 

квалитета улуца 

кроз 

реконструкцију и 

појачано 

одржавање 

асфалтног 

покривача 

Израђен пројекат 

не да да да 11,500,000.00   11,500,000.00 

Пројекат: 

ПАРТЕРНО 

УРЕЂЕЊЕ 

ДОСИТЕЈЕВЕ 

УЛИЦЕ И 

ЛОКАЛИТЕТ

А 

КАЛВАРИЈА 

У ОКВИРУ 

СПЕЦИЈАЛН

ОГ 

РЕЗЕРВАТА 

ПРИРОДЕ 

0701-

П4 

Унапређење 

организације 

саобраћаја и 

унапређење 

саобраћајне 

инфраструктуре 

у локалној 

самоуправи 

Одржавање квалитета путне 

инфраструктуре кроз 

реконструкцију и редовно 

одржавање асфалтног покривача 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Одржавање 

квалитета улуца 

кроз 

реконструкцију и 

појачано 

одржавање 

асфалтног 

покривача 

Број километара 

уређења улице 

0 1 0 0 1,000,000.00   1,000,000.00 

Пројекат: 

ИЗВОЂЕЊЕ 

РАДОВА НА 

ПОЈАЧАНОМ 

ОДРЖАВАЊ

У УЛИЦЕ 

ЗМАЈ 

ЈОВИНУ У 

ШАЈКАШУ, 

НА КП БР. 

1122 КО 

ШАЈКАШ 

0701-

П5 

Унапређење 

организације 

саобраћаја и 

унапређење 

саобраћајне 

инфраструктуре 

у локалној 

самоуправи 

Суфинансирање уређења и 

одржавања путне 

инфраструктуре,јер је ова улица 

једна од најугроженијих у 

општини Тител,и њено уређење је 

неохподно ради побољшања 

живота и рада на територији 

општине 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Одржавање 

квалитета улуца 

кроз 

реконструкцију и 

појачано 

одржавање 

асфалтног 

покривача 

Број километара 

санираних или 

реконструисаних 

путева 

0 0.50 0 0 9,000,000.00 22,818,218.00 31,818,218.00 

Пројекат: 

ИЗРАДА 

ПРОЈЕКТНО 

ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТА

ЦИЈЕ 

РЕКОНСТРУ

КЦИЈЕ 

УЛИЦА У 

НАСЕЉЕНИ

М МЕСТИМА 

ТИТЕЛ, ЛОК, 

ВИЛОВО, 

ГАРДИНОВЦ

И, ШАЈКАШ, 

МОШОРИН 

0701-

П6 

Унапређење 

организације 

саобраћаја и 

унапређење 

саобраћајне 

инфраструктуре 

у локалној 

самоуправи 

израда пројектно техничке 

документације за уређење 

појединих улица у насељеним 

местима општине Тител због 

дотрајалости 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Одржавање 

квалитета улуца 

кроз 

реконструкцију и 

појачано 

одржавање 

асфалтног 

покривача 

Проценат уређења 

улица према пројекту 

у односу на укупан 

план уређења 

0% 20% 50% 100% 3,912,000.00   3,912,000.00 
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8-

ПРЕДШКОЛ

СКО 

ВАСПИТАЊ

Е 

2001 Омогућавање 

обухвата 

предшколске 

деце у вртићима 

Обезбеђивање 

васпитања,образовања,исхране,не

ге и превентивно здравствене и 

социјалне заштите деце 

предшколског узраста у општини 

Тител 

Члан општинског 

већа задужен за 

предшколско 

образовање 

Повећање обухвата 

деце предшколским 

васпитањем и 

образовањем 

Проценат уређења 

улице према пројекту 

у односу на укупан 

план уређења 

20% 50% 75% 100% 

39,343,000.00 6,418,000.00 45,761,000.00 

Проценат уписане 

деце у односу на број 

укупно пријављене 

деце 

95% 99% 99% 99% 

Унапређење 

доступности 

предшколског 

васпитања и 

образовања за децу 

из остљивих група 

Проценат деце са 

додатним образовним 

потребама која су 

укључена у редовне 

програме ПОВ у 

односу на укупан 

број деце 

5% 5% 5% 5% 

Проценат Рома који 

похађају 

предшколски 

програм у односу на 

укупан број ромске 

деце 

20% 25% 30% 35% 

ПА 0001 - 

ФУНКЦИОН

ИСАЊЕ  

ПРЕДШКОЛС

КИХ 

УСТАНОВА 

0001 Обезбеђење 

ефикасног 

система 

предшколског 

васпитања и 

образовања који 

пружа 

квалитетно 

предшколско 

васпитање и 

образовање 

Образовање и васпитање 

деце,расходи за плате,трошкови 

путовања,услуге по 

уговору,стални трошкови,текуће 

одржавање,материјал 

Јованка 

Андрић,директор 

установе 

Унапређење 

квалитета 

предшколског 

васпитања и 

образовања 

Број посебних и 

специјалних 

програма у објекту 

предшколске 

установе 

3 4 4 4 

39,343,000.00 6,418,000.00 45,761,000.00 

Проценат стручних 

сарадника који су 

добили најмање 24 

бода за стручно 

усавршавање кроз 

учешће на 

семинарима на 

годишњем нивоу у 

односу на укупан 

број стручних 

сардника 

100% 100% 100% 100% 

9-ОСНОВНО 

ОБРАЗОВА

ЊЕ И 

ВАСПИТАЊ

Е 

2002 Доступност 

основног 

образовања свој 

деци са 

територије 

општине у 

складу са 

прописаним 

стандардима 

Унапређење и побољшање услова 

за одвијање наставног плана и 

програма у основним школама у 

складу са надлежностима 

општине Тител 

Петар 

Којић,директор 

ош "Светозар 

Милетић" Тител                                                                                 

Мирјана 

Мушицки,директо

р ош "Исидора 

Секулић" Шајкаш 

Потпуни обухват 

основним 

образовањем и 

васпитањем 

Обухват деце 

основним 

образовањем и 

васпитањем 

100%- 

девојчице 

45%; 

дечаци 

55% 

100%- 

девојчиц

е 45%; 

дечаци 

55% 

100%- 

девојчиц

е 45%; 

дечаци 

55% 

100%- 

девојчиц

е 45%; 

дечаци 

55% 

63,548,000.00 0.00 63,548,000.00 
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ПА 0001 - 

ФУНКЦИОН

ИСАЊЕ 

ОСНОВНИХ 

ШКОЛА 

0001 Успостављање 

ефикасног 

основног 

система 

образовања и 

васпитања који 

пружа пун 

интелектуални,е

моционални,соц

ијални,морални 

и физички 

развој ученика,у 

складу са 

његовим 

узрастом,развој

ним потребама и 

интересовањима 

Основно образовање укључује 

активности којима се обезбеђује 

да ученици стекну знања,вештине 

и вредносне ставове који ће 

допринети њиховом развоју и 

успеху,њихових породица и 

заједнице и друштва у целини. 

Основно образовање је обавезно 

за сву децу и треба да је доступно 

сваком детету 

Петар 

Којић,директор 

ош "Светозар 

Милетић" Тител                                                                                  

Повећање 

доступности и 

приступачности 

основног 

образовања деци 

Проценат деце којој 

је обезбеђена 

бесплатна исхрана у 

односу на укупан 

број деце 

30% 32% 34% 36% 

44,383,000.00 

  

44,383,000.00 

Проценат деце којој 

је обезбеђен 

бесплатан школски 

превоз у односу на 

укупан број деце 

8.00% 9.00% 9.50% 10.00%   

Обезбеђени 

прописани услови 

за васпитно 

образовни рад са 

деом у основним 

школама 

Проценат школа у 

којима је надлежна 

инспекција 

констатовала 

неиспуњење 

основних 

крутеријума 

0% 0% 0% 0%   

Мирјана 

Мушицки,директо

р ош "Исидора 

Секулић" Шајкаш 

Унапређење 

квалитета 

образовања и 

васпитања у 

основним школама 

Број талентоване 

деце подржане од 

стране општине у 

односу на укупан 

број деце у школама 

11 10 10 12 

19,165,000.00 

  

19,165,000.00 

Број ученика који 

похађају ваннаставне 

активности у односу 

на укупан број 

ученика 

350 360 365 370   

Обезбеђени 

прописани услови 

за васпитно 

образовни рад са 

децом у основним 

школама 

Просечан број 

ученика по одељењу 
23 24 25 25   

Проценат школа у 

којима је надлежна 

инспекција 

констатовала 

неиспуњење 

основних 

крутеријума 

0% 0% 0% 0%   

10-СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВА

ЊЕ И 

ВАСПИТАЊ

Е 

2003 Доступност 

средњег 

образовања у 

складу са 

прописаним 

стандардима и 

потребама за 

образовним 

профилима који 

одговарају 

циљевима 

развоја општине 

и привреде 

Инапређивање и побољшање 

услова за одвијање наставног 

плана и програма у средњој 

школи у складу са надлежносима 

општине 

Јадранка 

Пешти,директор 

Повећање обухвата 

средњошколског 

образовања 

Број деце која су 

обухваћена средњим 

образовањем 

300 300 300 300 

14,980,000.00 0.00 14,980,000.00 

Стопа прекида 

средњег образовања 

2 1 1 1 

ПА 0001 - 

ФУНКЦИОН

ИСАЊЕ 

СРЕДЊИХ 

ШКОЛА 

0001 Доступност 

средњег 

образовања у 

складу са 

прописаним 

стандардима и 

потребама за 

образовним 

профилима који 

одговарају 

циљевима 

развоја општине 

и привреде 

Стицање општег васпитања и 

образовања у трогодишњем и 

четворогодишњем трајању за 

обављање послова одговарајућег 

занимања и за наставак 

образовања у високошколским 

установама 

Јадранка 

Пешти,директор 

Обезбеђени 

прописани услови 

за васпитно 

образовни рад у 

средњим школама и 

безбедно одвијање 

наставе 

Просечан број 

ученика по одељењу 
21 21 21 21 

14,980,000.00 

  

14,980,000.00 

Проценат школа у 

којима је надлежна 

инспекција 

констатовала 

неиспуњење 

основних 

крутеријума 

0 0 0 0   

Унапређење 

квалитета 

образовања у 

средњим школама 

Број ученика који 

похађају ваннаставне 

активности у односу 

на укупан број 

ученика 

50% 50% 50% 50%   

Број запослених који 

су добили најмање 24 

бода за стручно 

усавршавање кроз 

учешће на 

семинарима на 

годишњем нивоу 

25 25 25 25   
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11-

СОЦИЈАЛН

А И ДЕЧИЈА 

ЗАШТИТА 

0901 Обезбеђивање 

свеобухватне 

социјалне 

заштите и 

помоћи 

најугроженијем 

становништву 

општине 

Обављају се послови који се 

односе на обезбеђивање услуга 

социјалне заштите,бави се 

обезбеђивањем права на 

финансијску подршку породици 

са децом,и друге облике помоћи 

угроженом становништву 

Миодраг 

Аћимовић, 

заменик 

начелника 

општинске управе 

Повећање 

доступности права 

и услуга социјалне 

заштите 

Проценат корисника 

мера и услуга 

социјалне и дечје 

заштите који се 

финансирају из 

буџета општине у 

односу на укупан 

број становника 

8.00% 9.00% 10.00% 10.00% 49,478,000.00 10,630,862.00 60,108,862.00 

ПА 0001 - 

ЈЕДНОКРАТН

Е ПОМОЋИ И 

ДРУГИ 

ОБЛИЦИ 

ПОМОЋИ 

0001 Ублажавање 

сиромаштва 

најугроженијих 

категорија 

друштва 

Додела једнократне новчане и 

друге врсте материјалне помоћи 

социјално угроженим грађанима. 

мр Драган Божић, 

Председник 

општине Тител 

Унапређење 

заштите 

сиромашних 

Број корисника 

једнократне 

социјалне помоћи у 

односу на укупан 

број грађана 

2.00% 1.90% 1.80% 1.70% 6,600,000.00 3,496,062.00 10,096,062.00 

ПА 0002 - 

ПОРОДИЧНИ 

И ДОМСКИ 

СМЕШТАЈ,П

РИХВАТИЛИ

ШТА И 

ДРУГЕ 

ВРСТЕ 

СМЕШТАЈА 

0002 Пружање 

подршке 

породицама са 

особама са 

инвалидитетом 

и старим 

лицима 

Обезбеђивање привременог 

смештаја,заштите,исхране,васпит

ања и образовања и активности за 

децу,помоћи женама и деци 

угроженим породичним 

насиљем,обезбеђење становања 

старим лицима. 

Гордана 

Живковић,Руково

дилац одељења за 

општу управу 

Обезбеђење услуга 

смештаја 

Број корисника 

других услуга 

смештаја 

5 7 8 9 200,000.00 200,000.00 400,000.00 

ПА 0003 - 

ДНЕВНЕ 

УСЛУГЕ У 

ЗАЈЕДНИЦИ 

0003 Допринос 

удружења 

грађана да 

побољшају 

положаје својих 

чланова 

реализацијом 

програма у 

области 

социјалне 

заштите од 

интереса за 

општину Тител 

Суфинансирање или 

финансирање програма удружења 

грађана усмериће се на 

репрезентативна 

удружења,програме подршке 

деци и породицама са децом из 

социјално осетљивих 

група,програме подршке деци са 

сметњама у развоју и др. 

Гордана 

Живковић,Руково

дилац одељења за 

општу управу 

Постицање развоја 

разносврних 

социјалних и 

других услуга у 

заједници 

Број 

удружења/хуманитар

них организација које 

добијају средства из 

буџета општине 

6 6 6 6 2,500,000.00   2,500,000.00 

ПА 0004 - 

САВЕТОДАВ

НО-

ТЕРАПИЈСКЕ 

И 

СОЦИЈАЛНО 

ЕДУКАТИВН

Е УСЛУГЕ 

0004 Ублажавање 

сиромаштва 

најугроженијих 

категорија 

друштва 

Додела једнократне новчане и 

друге врсте материјалне помоћи 

социјално угроженим грађанима 

и обезбењивање средства за 

несметано функционисање 

Центра за социјални рад  

"Солидарност" за општине Тител 

и Жабаљ 

Гордана 

Живковић,Руково

дилац одељења за 

општу управу 

Подршка развоју 

мреже услуга 

социјалне заштите 

предвиђење 

Одлуком о 

социјалној заштити 

и Законом о 

социјалној заштити 

Број корисника 

услуга социјалне 

заштите предвиђених 

Одлуком о социјалној 

заштити-укупно 
529 550 560 600 6,543,000.00 1,821,000.00 8,364,000.00 

ПА 0005 - 

ПОДРШКА 

РЕАЛИЗАЦИЈ

И 

ПРОГРАМА 

ЦРВЕНОГ 

КРСТА 

0005 Олакшавање 

људске 

патње,пружање 

помоћи 

угроженим 

лицима у 

случају 

природних,екол

ошких или 

других 

несрећа,збрињав

ање социјално 

угроженог 

становништва,п

ревентивно 

деловање у 

области 

здравстневе и 

социјалне 

заштите,унапређ

ење 

хуманитарних 

вредности 

друштва 

У оквиру редовне делатноти 

Црвеног крста Тител који се 

састоји из програма и задатака на 

основу јавних овлашћења и 

посебних програма покривају се 

трошкови 

зарада,материјала,транспортних 

услуга,сталних трошкова.  

Марија Олах 

калмар,секретар 

Црвеног крста 

Тител 

Социјална 

деловања-

олакшавање људске 

патње пружањем 

неопходне ургентне 

помоћи лицима у 

невољи,развијањем 

солидарности међу 

људима,организова

њем различитих 

облика помоћи 

Број акција на 

прикупљању 

различитих врста 

помоћи 

12 13 13 14 900,000.00   900,000.00 

Број волонтера 

црвеног крста 

74 76 80 82       
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ПА 0006 - 

ПОДРШКА 

ДЕЦИ И 

ПОРОДИЦА

МА СА 

ДЕЦОМ 

0006 Помоћ 

социјално 

угроженим 

породицама са 

децом,подршка 

деци и 

ученицима 

школског 

узраста 

Обезбеђивање материјалне 

подршке са децу и ученике као и 

њихове породице 

Гордана 

Живковић,Руково

дилац одељења за 

општу управу 

Обезбешивање 

финансијске 

подршке за децу и 

породицу 

Број деце која 

примају финансијску 

подршку у односу на 

укупан број деце 

550 550 550 550 28,135,000.00 5,000,000.00 33,135,000.00 

ПА 0007 - 

ПОДРШКА 

РАЂАЊУ И 

РОДИТЕЉСТ

ВУ 

0007 Обезбеђивање 

свеобухватне 

социјалне 

заштите и 

помоћи 

најугроженијем 

становништву 

општине 

Материјална подршка 

породицама са новорођеном 

децом 

Гордана 

Живковић,Руково

дилац одељења за 

општу управу 

Подршка 

породицама да 

остваре жељени 

број деце 

Просечан износ 

давања за мере 

подршке рађању по 

рођеном детету 
25000 25000 25000 30000 4,000,000.00   4,000,000.00 

Пројекат: 

СУФИНАНС

ИРАЊЕ 

ВЕШТАЧКЕ 

ОПЛОДЊЕ 

0901-

П1 

Обезбеђивање 

свеобухватне 

социјалне 

заштите и 

помоћи 

најугроженијем 

становништву 

општине 

Обезбеђење материјалне подршке 

породицама која не могу 

природним путем да добију децу 

Гордана 

Живковић,Руково

дилац одељења за 

општу управу 

Подржка 

породицама да 

остваре жењени 

број деце 

Број планираних 

помоћи 

3 3 3 3 600,000.00 113,800.00 713,800.00 

12-

ЗДРАВСТВЕ

НА 

ЗАШТИТА 

1801 Доступност 

примарне 

здравствене 

заштите у 

складу са 

националним 

стандардима; 

Обезбеђивање и 

спровођење 

активности у 

областима 

деловања јавног 

здравља 

Програмом се обезбеђују услови 

за унапређење здравља 

становништва путем инвестиција 

у области здравства,реализацијом 

пројеката у области друштвене 

бриге за јавно здравље,пружањем 

специјализованих медицинских 

услуга. 

Миодраг 

Аћимовић, 

заменик 

начелника 

општинске управе 

Унапређење 

здравља 

станосвништва 

Покривеност 

становништва 

примарном 

здравственом 

заштитом 

100% 100% 100% 100% 23,220,000.00 0.00 23,220,000.00 

ПА 0001 - 

ФУНКЦИОН

ИСАЊЕ 

УСТАНОВА 

ПРИМАРНЕ 

ЗДРАВСТВЕН

Е ЗАШТИТЕ 

0001 Доступност 

примарне 

здравствене 

заштите у 

складу са 

националним 

стандардима и 

обезбеђивање и 

спровођење 

активности у 

области 

деловања јавног 

здравља 

Финансирањем активности врши 

се подстицање развоја примарне 

здравствене заштите на 

територији општине Тител 

Миодраг 

Јанковић,вд 

директор Дома 

здравља Тител 

Унапређење 

доступности,квалит

ета и ефикасности 

примарне 

здравствене 

заштите 

Број здравствених 

радника-лекара 

финансираних из 

буџета општине 

3 4 4 4 17,120,000.00   17,120,000.00 

ПА 0002 - 

МРТВОЗОРС

ТВО 

0002 Доступност 

примарне 

здравствене 

заштите у 

складу са 

националним 

стандардима и 

обезбеђивање и 

спровођење 

активности у 

области 

деловања јавног 

здравља 

Реализацију активности спроводе 

доктори медицине одређени за 

стручно утврђивање времена и 

узрока смрти умрлих ван 

здравствене установе. 

Миодраг 

Јанковић,вд 

директор Дома 

здравља Тител 

/ / 

/ / / / 200,000.00   200,000.00 
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ПА 0003 - 

СПРОВОЂЕЊ

Е 

АКТИВНОСТ

И ИЗ 

ОБЛАСТИ 

ДРШТВЕНЕ 

БРИГЕ ЗА 

ЈАВНО 

ЗДРАВЉЕ 

0003 Доступност 

примарне 

здравствене 

заштите у 

складу са 

националним 

стандардима и 

обезбеђивање и 

спровођење 

активности у 

области 

деловања јавног 

здравља 

Реализација активности усмерена 

је на водеће јавно здравствене 

проблеме и развој средине која 

подржава здравље,превенцију и 

контролу болести. 

Миодраг 

Аћимовић, 

заменик 

начелника 

општинске управе 

Стварање услова за 

очување и 

унапређење 

здравља 

становништва 

Број посебних 

програма и пројеката 

из области јавног 

здравља 

1 2 2 2 900,000.00   900,000.00 

Пројекат: 

ФИНАНСИРА

ЊЕ 

ДУГОВАЊА 

ДЗ ТИТЕЛ ИЗ 

ПРЕТХОДНО

Г ПЕРИОДА 

НАСТАЛОГ 

ЗАКЉУЧНО 

СА 31.12.2017. 

ГОДИНЕ ЗА 

2018. 

ГОДИНУ 

1801-

П1 

Доступност 

примарне 

здравствене 

заштите у 

складу са 

националним 

стандардима и 

обезбеђивање и 

спровођење 

активности у 

области 

деловања јавног 

здравља 

Прва година финанисрања 

дуговања Дома здравља Тител у 

складу са Одлуком Скупштине 

општине Тител 

Миодраг 

Аћимовић, 

заменик 

начелника 

општинске управе 

Стварање услова за 

несметано 

функционисање 

Дома здравља тител 

Проценат отплате 

дуга у односу на 

укупан дуг 

0 25% 50% 75% 5,000,000.00   5,000,000.00 

13-РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ 

1201 Очување,унапре

ђење и 

представљање 

културно-

историјског 

наслеђа,културн

е 

разноврсности,п

родукције и 

стваралаштва у 

локалној 

заједници; 

Остваривање 

права  грађана 

информисања и 

унапређење 

јавног 

информисања 

Планирање развоја делатности 

културе и информисања,односно 

обезбеђивање средстава за 

задовољавање потреба у овим 

областима 

Миодраг 

Аћимовић, 

заменик 

начелника 

општинске управе 

Подстицање развоја 

културе 

Број грађана у 

општини у односу на 

укупан број установа 

културе 

16,000 16,000 16,000 16,000 30,286,000.00 200,000.00 30,486,000.00 

ПА 0001 - 

ФУНКЦИОН

ИСАЊЕ 

ЛОКАЛНИХ 

УСТАНОВА 

КУЛТУРЕ 

0001 Очување,унапре

ђење и 

представљање 

културно-

историјског 

наслеђа,културн

е 

разноврсности,п

родукције и 

стваралаштва у 

локалној 

заједници;  

Обезбеђивање услова за рад 

установа културе чији је оснивач 

општина,кроз обезбеђивање 

средстава за 

плате,доходке,накнаде и друга 

примања запоселних,сталне 

трошкове,текуће поправке и 

одржавање и програмске 

активности установа културе 

Горан 

Поповић,директор 

НБ "Стојан 

Трумић" 

Обезбеђење 

редовног 

функционисања 

установа културе 

Број запослених у 

установама културе у 

односу на укупан 

број запослених у 

ЈЛС 

12% 12% 12% 12% 13,086,000.00 200,000.00 13,286,000.00 

ПА 0002 - 

ЈАЧАЊЕ 

КУЛТУРНЕ 

ПРОДУКЦИЈ

Е И 

УМЕТНИЧКО

Г 

СТВАРАЛАШ

ТВА 

0002 Очување,унапре

ђење и 

представљање 

културно-

историјског 

наслеђа,културн

е 

разноврсности,п

родукције и 

стваралаштва у 

локалној 

заједници;  

Обезбеђивање средстав за 

финансирање и суфинансирање 

програма и пројеката у области 

културе и издаваштва од значаја 

за општину 

Миодраг 

Аћимовић, 

заменик 

начелника 

општинске управе 

Унапређење 

разноврсности 

културне понуде 

Број програма и 

пројеката подржаних 

од стране општине 

0 2 2 2 400,000.00   400,000.00 
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ПА 0003 - 

УНАПРЕЂЕЊ

Е СИСТЕМА 

ОЧУВАЊА И 

ПРЕДСТАВЉ

АЊА 

КУЛТУРНО-

ИСТОРИЈСК

ОГ 

НАСЛЕЂА 

0003 Очување,унапре

ђење и 

представљање 

културно-

историјског 

наслеђа,културн

е 

разноврсности,п

родукције и 

стваралаштва у 

локалној 

заједници;  

Обезбеђивање средстава за 

финансирање и суфинансирање  

изградње,обнове и очувања 

културно историјског наслеђа 

општине 

Миодраг 

Аћимовић, 

заменик 

начелника 

општинске управе 

Очување и заштита 

културног наслеђа 

Број пројеката за 

очување и заштиту 

културног наслеђа у 

надлежности ЈЛС са 

комплетном 

пројектно техничком 

документацијо за 

рехабилитацију 

40 50 50 50 9,300,000.00   9,300,000.00 

ПА 0004 - 

ОСТВАРИВА

ЊЕ И 

УНАПРЕЂЕЊ

Е ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА У 

ОБЛАСТИ 

ЈАВНОГ 

ИНФОРМИС

АЊА 

0004 Остваривање 

права  грађана 

информисања и 

унапређење 

јавног 

информисања 

Обезбењивање средстава за 

финансирање и суфинансирање 

пројеката производње медијских 

садржаја у циљу остваривања 

јавног интерес у области јавног 

информисања 

Миодраг 

Аћимовић, 

заменик 

начелника 

општинске управе 

Повећана понуда 

квалитетних 

медијских садржаја 

из области 

друштвеног живота 

локалне заједнице 

Број програмских 

садржаја подржаних 

на конкурсима јавног 

информисања 

7 10 10 10 5,000,000.00   5,000,000.00 

Пројекат: 

УРЕЂЕЊЕ 

ДОМА 

КУЛТУРЕ И 

ПАРТЕРНО 

УРЕЂЕЊЕ 

ДВОРИШТА 

У 

МОШОРИНУ 

1201-

П1 

Очување,унапре

ђење и 

представљање 

културно-

историјског 

наслеђа,културн

е 

разноврсности,п

родукције и 

стваралаштва у 

локалној 

заједници;  

Обезбеђивање услова за јачање 

капацитета установа културе 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Подстицање развоја 

културе кроз јачање 

капацитета 

установа културе 

Динамички план 

реализације уређења 

0% 100% 100% 100% 600,000.00   600,000.00 

Пројекат: 

УРЕЂЕЊЕ 

ДОМА 

КУЛТУРЕ У 

ЛОКУ 

1201-

П2 

Очување,унапре

ђење и 

представљање 

културно-

историјског 

наслеђа,културн

е 

разноврсности,п

родукције и 

стваралаштва у 

локалној 

заједници;  

Обезбеђивање услова за јачање 

капацитета установа културе 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Подстицање развоја 

културе кроз јачање 

капацитета 

установа културе 

Динамички план 

реализације уређења 

0% 100% 100 100 600,000.00   600,000.00 

Пројекат: 

ОБЕЛЕЖАВА

ЊЕ СТАБЛА 

У 

ЗАШТИЋЕНО

М ПОДРУЧЈУ 

БЕЛИ ДУД У 

ГАРДИНОВЦ

ИМА 

1201-

П3 

Очување,унапре

ђење и 

представљање 

културно-

историјског 

наслеђа,културн

е 

разноврсности,п

родукције и 

стваралаштва у 

локалној 

заједници;  

Обележавање стабла белог дуда у 

Гардинвцима које стављено под 

заштиту трећег степена као 

споменик природе 

Гордана 

Живковић,Руково

дилац одељења за 

општу управу 

Обележен и 

заштићен споменик 

природе 

Постављене табле и 

ограђено стабло 

не да да да 100,000.00   100,000.00 

Пројекат: 

ИЗРАДА 

ПРОЈЕКТНО-

ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТА

ЦИЈЕ 

ГРЕЈАЊА У 

ДОМУ 

КУЛТУРЕ У 

ТИТЕЛУ 

1201-

П4 

Израда 

пројектно-

техничке 

документације 

грејања у Дому 

културе у 

Тителу 

Обезбеђивање услова за јачање 

капацитета установа културе 

Горан 

Поповић,директор 

НБ "Стојан 

Трумић" 

Подстицање развоја 

културе кроз јачање 

капацитета 

установа културе 

Израђен пројекат 

не не ДА ДА 1,200,000.00   1,200,000.00 
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14-РАЗВОЈ 

СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ 

1301 Обезбеђивање 

приступа спорту 

и подршка 

пројектима 

везаним за 

развој спорта; 

Обезбеђивање 

услова за развој 

и спровођење 

омладинске 

политике 

Финансирање активности из 

делокруга рада Спортског савеза 

општине Тител,уређење 

спортских објеката и изградња 

нових 

Миодраг 

Аћимовић, 

заменик 

начелника 

општинске управе 

Обезбеђење услова 

за бављење спортом 

свих грађана и 

грађанки општине 

Број спортских 

организација преко 

којих се остварује 

јавни интерес у 

области спорта 

16 17 17 17 16,650,000.00 200,000.00 16,850,000.00 

ПА 0001 - 

ПОДРШКА 

ЛОКАЛНИМ 

СПОРТСКИМ 

ОРГАНИЗАЦ

ИЈАМА,УДРУ

ЖЕЊИМА И 

САВЕЗИМА 

0001 Обезбеђивање 

приступа спорту 

и подршка 

пројектима 

везаним за 

развој спорта 

Програмом се реализује годишњи 

и посебни програми сортских 

организација 

Душан 

Ђуриђ,председни

к Спортског 

савеза Тител 

Унапређење 

подршке локалним 

спортским 

организацијама 

преко којих се 

остварује јавни 

интерес у области 

спорта 

Број посебних 

програма спортских 

организација 

финансираних од 

стране општине 

15 20 20 20 

8,900,000.00 

  

8,900,000.00 
Број годишњих 

програма спортских 

организација 

финансираних од 

стране општине 

13 14 14 14   

ПА 0002 - 

ПОДРШКА 

ПРЕДШКОЛС

КОМ И 

ШКОЛСКОМ 

СПОРТУ 

0002 Обезбеђивање 

приступа спорту 

и подршка 

пројектима 

везаним за 

спорт 

Реализују се програми за 

подстицање школских спортских 

секција и друштва,школска 

такмичења 

Миодраг 

Аћимовић, 

заменик 

начелника 

општинске управе 

Унапрежење 

предђколског и 

спортског спорта 

Број програма којима 

се реализују 

активности школског 

спорта 
3 5 5 5 200,000.00   200,000.00 

ПА 0005 - 

СПРОВОЂЕЊ

Е 

ОМЛАДИНС

КЕ 

ПОЛИТИКЕ 

0005 Обезбеђивање 

услова за развој 

и спровођење 

омладинске 

политике 

Програмом се реализују пројекти 

омладинских 

удружења,подстицање младих за 

активно и квалитетно провођење 

слободног времена,неговање 

здравих и безбедних стилова 

живота,остваривање потреба 

младих у области 

образовања,спорта,културе. 

Миодраг 

Аћимовић, 

заменик 

начелника 

општинске управе 

Подршка активном 

укључивању 

младих у различите 

друштвене 

активности 

Број младих 

корисника услуга 

мера омладинске 

политике 

3023 3050 3050 3050 350,000.00 200,000.00 550,000.00 

Пројекат: 

ИЗГРАДЊА 

СПОРТСКИХ 

ОБЈЕКАТА И 

ОПРЕМАЊЕ 

ОБЈЕКАТА У 

ОПШТИНИ 

ТИТЕЛ 

1301-

П1 

Обезбеђивање 

приступа спорту 

и подршка 

пројектима 

везаним за 

спорт 

Финанисрање изградње спортске 

хале у Тителу,у циљу одобравања 

њиховог коришћења за спортске 

активности  

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Извршење 

планиране 

динамике израде 

радова 

Динамички план 

0% 30% 80% 100% 2,000,000.00   2,000,000.00 

Пројекат: 

Изградња 

објекта 

свлачионице 

ФК "Хајдук" 

из 

Гардиноваца 

1301-

П2 

Обезбеђивање 

приступа спорту 

и подршка 

пројектима 

везаним за 

спорт 

Изградња свлачионица  за 

потребе фудбалског клуба Хајдук 

из Гардиноваца 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Извршење 

планиране 

динамике израде 

радова 

Динамички план 

0% 100% 0% 0% 600,000.00   600,000.00 

Пројекат: 

Израда 

пројектно-

техничке 

документације 

хидрантске 

мреже 

спортске хале 

у Тителу  

1301-

П3 

Израда 

пројектно-

техничке 

документације 

хидрантске 

мреже спортске 

хале у Тителу  

Предуслов за добијање дозвола за 

градњу и почетак радова на новој 

спортској хали у Тителу 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Извршење 

планиране 

динамике израде 

радова 

Израђен пројекат 

не да да да 600,000.00   600,000.00 
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Пројекат: 

Радови на 

завршетку 

свлачионица 

ФК Борац у 

Шајкашу 

1301-

П4 

Обезбеђивање 

приступа спорту 

и подршка 

пројектима 

везаним за 

спорт 

Изградња свлачионица  за 

потребе фудбалског клуба Борац 

из Шајкаша 

Горан 

Станојковић. 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Извршење 

планиране 

динамике израде 

радова 

Динамички план 

0% 100% 0% 0% 4,000,000.00   4,000,000.00 

15-ОПШТЕ 

ЈАВНЕ 

УСЛУГЕ 

УПРАВЕ 

0602 Обезбеђивање 

услуга јавне 

управе и 

остваривање и 

заштита права 

грађана и јавног 

интереса 

Уређивање делокруга рада  

општинске 

управе,положаја,права,дужности 

и одговорности запослених и 

постављених лица, и других 

питања од значаја за обављање 

послова  

Миодраг 

Аћимовић, 

заменик 

начелника 

општинске управе 

Одрживо управно и 

финансијско 

функционисање 

општине у складу 

са надлежностима и 

пословима локалне 

самоуправе 

Однос броја 

запослених у 

општини и законом 

утврђеног 

максималног броја 

запослених 

69% 72% 80% 100% 127,658,000.00 11,893,130.00 139,551,130.00 

ПА 0001 - 

ФУНКЦИОН

ИСАЊЕ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВ

Е И 

ГРАДСКИХ 

ОПШТИНА 

0001 Обезбеђивање 

услуга јавне 

управе и 

остваривање и 

заштита права 

грађана и јавног 

интереса 

Обезбеђивање средстава за 

несметано обављање стручних и 

осталих послова у 

општини,редовно измирење 

обавеза према запосленима,у 

складу са законом и на тај налин 

стварање услова за редовно 

фунсционисање 

Миодраг 

Аћимовић, 

заменик 

начелника 

општинске управе 

Функционисање 

управе 

Проценат 

попуњености радних 

места која 

подразумевају 

вођење управног 

поступка 

70% 80% 90% 100% 94,278,000.00 175,000.00 94,453,000.00 

ПА 0002 - 

ФУНКЦИОН

ИСАЊЕ 

МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА 

0002 Подизање 

квалитета 

живота 

локалног 

становништва у 

насељеним 

местима 

Финансирање редовне активности 

из делогруга општинске управе-

месне заједнице 

Миодраг 

Аћимовић, 

заменик 

начелника 

општинске управе 

Обезбеђено 

задовољавање 

потреба и интереса 

локалног 

становништва 

деловањем месних 

заједница 

Број иницијатива-

предлога месних 

заједница према 

општини у вези са 

питањима од 

интереса за локално 

становништво 

30 30 30 30 9,830,000.00   9,830,000.00 

ПА 0003 - 

СЕРВИСИРА

ЊЕ ЈАВНОГ 

ДУГА 

0003 Сервисирање 

обавеза које 

проистичу из 

задуживања за 

финансирање 

буџета и 

управљање 

јавним дугом 

Обезбеђивање средстава за 

обавезе према кредиторима на 

основу расхода за камате и 

издатке за отплату главнице у 

складу са уговореним обавезама и 

роковима доспећа 

Миодраг 

Аћимовић, 

заменик 

начелника 

општинске управе 

Одржавање 

финансијске 

стабилности 

општине и 

финансирање 

капиталних 

инвестиционих 

расхода 

Учешће издатака за 

сервисирање дугова у 

текућим приходима 

5% 4% 4% 4% 10,000,000.00   10,000,000.00 

ПА 0007 - 

ФУНКЦИОН

ИСАЊЕ 

НАЦИОНАЛ

НИХ 

САВЕТА 

НАЦИОНАЛ

НИХ 

МАЊИНА 

0007 Обезбеђибање 

услуга јавне 

управе и 

остваривање и 

заштита права 

грађана и јавног 

интереса 

Обезбеђивање основних људских 

и мањинских права националних 

мањина на територији општине 

Миодраг 

Аћимовић, 

заменик 

начелника 

општинске управе 

Остваривање права 

националних 

мањина у локалној 

заједници 

Број реализованих 

пројеката 

националних мањина 

1 6 10 10 300,000.00   300,000.00 

ПА 0009 - 

ТЕКУЋА 

БУЏЕТСКА 

РЕЗЕРВА 

0009 Обезбеђибање 

услуга јавне 

управе и 

остваривање и 

заштита права 

грађана и јавног 

интереса 

Средства текуће буџетске резерве 

користе се за непланиране сврхе 

за које нису утврђене 

апропријације или за сврхе за које 

се у току године покаже да 

апропријације нису биле довољне 

мр Драган Божић, 

Председник 

општине Тител 

/ / 

/ / / / 5,000,000.00   5,000,000.00 

ПА 0010 - 

СТАЛНА 

БУЏЕТСКА 

РЕЗЕРВА 

0010 Обезбеђибање 

услуга јавне 

управе и 

остваривање и 

заштита права 

грађана и јавног 

интереса 

Стална буџетска резерва користи 

се за финансирање расхода и 

издатака у отклањању последица 

ванредних околности 

  

мр Драган Божић, 

Председник 

општине Тител 

 /  / 

/ / / / 2,000,000.00   2,000,000.00 

ПА 0014 - 

УПРАВЉАЊ

Е У 

ВАНРЕДНИМ 

СИТУАЦИЈА

МА 

0014  Пружање 

ефикасне 

интервенције,уб

лажавање 

последица и 

обезбеђење 

снабдевености и 

стабилности на 

тржишту у 

случају 

ванредних 

ситуација 

Јединица локалне самоуправе у 

оквиру надлежности организује и 

обезбеђује мере заштите од 

елементарних и других непогода 

и заштиту од пожара и ствара 

услове за њихово 

отклањање,односно ублажавање 

њихових последица 

Радомир 

Мишљеновић,Ше

ф кабинета 

председника 

општине 

Изградња 

ефикасног 

превентивног 

система заштите и 

спасавања на 

избегавању 

последица 

елементарних и 

других непогода 

Број 

идентификованих 

објеката критичне 

инфраструктуре,нпр. 

Трафо станице 

10 8 6 4 2,000,000.00   2,000,000.00 
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Пројекат: ДУГ 

ПРЕМА ЕПС-

у ИЗ 

ПРЕТХОДНИ

Х ГОДИНА 

0602-

П1 

Измирење 

обавеза из 

претходног 

периода 

Измирење обавеза из претходног 

периода за утрошену електричну 

енергију 

Миодраг 

Аћимовић, 

заменик 

начелника 

општинске управе 

Побољшање услова 

за обављање 

послова у 

општинслој управи 

измирење обавеза 

не да ДА ДА   11,718,130.00 11,718,130.00 

Пројекат: 

РАДОВИ НА 

САНАЦИЈИ 

КРОВА И 

ПРОСТОРИЈА 

НА ЗГРАДИ 

МЗ ШАЈКАШ 

0602-

П2 

Радови на 

санацији објекта 

МЗ Шајкаш 

Радови на санацији објекта МЗ 

Шајкаш 

Миодраг 

Аћимовић, 

заменик 

начелника 

општинске управе 

побољшање услова 

живота 

грађана,услуга и 

управе 

Проценат извршених 

радова 

0% 100% 0% 0% 4,250,000.00   4,250,000.00 

16-

ПОЛИТИЧК

И СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРА

ВЕ 

2101 Обављање 

основних 

функција 

изборних органа 

локалне 

самоуправе 

Највиши органи општине који 

врше основне функције локалне 

власти утврђене устаном,законом 

и статутом 

мр Драган Божић, 

Председник 

општине Тител 

Ефикасно и 

ефективно 

функционисање 

органа политичког 

система локалне 

самоуправе 

/ 

/ / / / 50,662,000.00 0.00 50,662,000.00 

ПА 0001 - 

ФУНКЦИОН

ИСАЊЕ 

СКУШТИНЕ 

0001 Обављање 

основних 

функција 

изборних органа 

локалне 

самоуправе 

Највиши орган општине који 

врши основне функције локалне 

власти утврђене устаном,законом 

и статутом 

Весна 

Кнежевић,председ

ник скупштине 

општине Тител 

Функционисање 

локалне скупштине 

Број седница 

скупштине 
9 8 6 6 

17,640,000.00 

  

17,640,000.00 
Број усвојених аката 

87 80 75 75   

ПА 0002 - 

ФУНКЦИОН

ИСАЊЕ 

ИЗВРШНИХ 

ОРГАНА 

0002 Обављање 

основних 

функција 

изборних органа 

локалне 

самоуправе 

Финансирање редовних 

активноти из делокруга рада 

председника општине и 

општинског већа 

мр Драган Божић, 

Председник 

општине Тител 

Функционисање 

извршних органа 

Број седница 

извршних органа 
25 25 20 20 

28,622,000.00 

  

28,622,000.00 
Број усвојених аката 

75 75 75 70   

Пројекат: 

ПРОСЛАВА 

ДАНА 

ОСЛОБОЂЕЊ

А ТИТЕЛА 

2101-

П1 

Подстицање 

осећаја 

заједништва и 

међусобне 

повезаности 

становништва 

општине Тител 

Обележавање 100година од 

ослобођења Титела 

Весна 

Кнежевић,председ

ник скупштине 

општине Тител 

Обележавање 

важног датума за 

општину Тител 

Број посетилаца 

300 500 300 300 600,000.00   600,000.00 

Пројекат: 

ПРОСЛАВА 

ОПШТИНСК

Е СЛАВЕ-

ВЕЛИКА 

ГОСПОЈИНА 

2101-

П2 

Подстицање 

осећаја 

заједништва и 

међусобне 

повезаности 

становништва 

општине Тител 

Прослава се организује у 

августу,ради подстицања и 

организовања разних програма 

намењених деци и грађанима 

општине и подстицања 

туристичке промоције општине 

Весна 

Кнежевић,председ

ник скупштине 

општине Тител 

Обележавање 

важног датума за 

општину Тител 

Број посетилаца 

500 650 750 850 2,000,000.00   2,000,000.00 

Пројекат: 

ОБЕЛЕЖАВА

ЊЕ РАЦИЈЕ 

2019.У 

ТИТЕЛУ 

2101-

П3 

Подстицање 

осећаја 

заједништва и 

међусобне 

повезаности 

становништва 

општине Тител 

Манифестација која представља 

културну, верску и турисичку 

промоцију општине 

Весна 

Кнежевић,председ

ник скупштине 

општине Тител 

Туристичка 

промоција општине 

Тител 

Број посетилаца 

0 0 0 0 300,000.00   300,000.00 

Пројекат: 

МАНИФЕСТ

АЦИЈА 

ШАЈКАШКИ 

КОТЛИЋ 

2101-

П4 

Подстицање 

осећаја 

заједништва и 

међусобне 

повезаности 

становништва 

општине Тител 

Манифестација која представља 

културну,гастрономску и 

турисичку промоцију општине 

Весна 

Кнежевић,председ

ник скупштине 

општине Тител 

Туристичка 

промоција општине 

Тител 

Број посетилаца 

0 500 500 500 1,000,000.00   1,000,000.00 
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Пројекат: 

ОРГАНИЗАЦ

ИЈА 

МАНИФЕСТ

АЦИЈЕ 

ДЕЧИЈА 

НЕДЕЉА 

2101-

П5 

Скретање 

јавности на 

права и потребе 

деце,указивање 

на одговорност 

коју 

породица,школа

,имају у заштити 

деце и 

остваривању 

њихових права 

Манифестација се организује 

сваке године,у првој недељи 

октобра,ради подстицања и 

организовања разноврсних 

манифестација посвећених деци 

Весна 

Кнежевић,председ

ник скупштине 

општине Тител 

Заштита деце и 

остварење њихових 

права 

Број активности н 

којима учествују деца 

у манифестацији 

700 750 800 800 

500,000.00 

  

500,000.00 

Број учесника 

100 150 200 200   

17-

ЕНЕРГЕТСК

А 

ЕФИКАСНО

СТ 

0501 Одрживи 

енергетски 

развој локалне 

самоуправе кроз 

постицање 

унапређења 

енергетске 

ефикасности,по

бољшање 

енергетске 

инфраструктуре 

и ширу 

употребу 

обновљивих 

извора енергије 

Обављање развојних и стручних 

послова у области енергетике, 

који сус у надлежности 

општине,као и енергетска 

ефикасност 

Горан 

Станојковић, 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Смањење расхода 

за енергију 

Укупни расходи за 

набавку енергије у 

РСД 

9,000,000 8,500,000 8,000,000 7,800,000 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 

Пројекат: 

ИЗРАДА 

ПРОЈЕКТА 

ЗА 

ПОБОЉШАЊ

Е 

ЕНЕРГЕТСКЕ 

ЕФИКАСНОС

ТИ НА 

ОБЈЕКТИМА 

У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ 

ОПШТИНЕ 

ТИТЕЛ 

0501-

П1 

Одрживи 

енергетски 

развој локалне 

самоуправе кроз 

постицање 

унапређења 

енергетске 

ефикасности,по

бољшање 

енергетске 

инфраструктуре 

и ширу 

употребу 

обновљивих 

извора енергије 

Обављање развојних и стручних 

послова у области енергетике, 

који су у надлежности 

општине,као и енергетска 

ефикасност 

Горан 

Станојковић, 

Руководилац 

одељења за 

привреду 

Извршење 

планиране 

динамике израде 

техничке 

документације 

Испуњење рокова 

израде техничке 

документације  

да да да да 2,000,000.00   2,000,000.00 

УКУПНО                     694,466,862.00 157,557,982.00 852,024,844.00 

 

 

 

стр
ан

а 1
1
1
 

3
. ап

р
и

л
 2

0
1
9

. го
д

. 

 

б
р

о
ј: 3

 
С

л
у

ж
б

ен
и

 л
и

ст о
п

ш
ти

н
е Т

и
тел

 



страна 112. број: 3 Службени лист општине Тител 3. април 2019. год. 

 

IV ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 

Члан 11. 

Примања буџета општине Тител прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима, 

независно од износа утврђених овом одлуком за поједине врсте примања.   

 

Члан 12. 

У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени 

гласник РС“, број 68/2015, 81/2016 и 95/2018), број запослених на основу Одлуке Владе Републике Србије о 

максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, 

систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015 годину („Службени гласник 

РС“ број 101/2015 и 61/2017) код корисника буџета Општине Тител и њених организационих облика не може 

прећи максималан број запослених на неодређено и то: 125 запослена на неодређено време.  

Како је број запослених на неодређено време мањи од утврђеног максималног броја Одлуком Владе 

Републике Србије, ново запошљавање до утврђеног максималног броја запослених у организационим облицима 

Општине Тител могуће је вршити искључиво у складу са прописима којима се уређује буџетски систем, у 

складу са упутствима за израду буџета за 2019. годину и Законом о начину одређивања максималног броја 

запослених у јавном сектору.  

Укупан број запослених на одређено време, због привремено повећаног обима посла, лица ангажованих 

по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, закљученим непосредно или преко 

омладинске или сстудентске задруге и лица ангажованих по другим основама не може бити већи од 10% броја 

запослених на неодређено време код организационих облика Општине Тител у складу са чланом 10. Закона о 

начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/2015, 

81/2016 и 95/2018).  

 

У овој одлуци о буџету средства за плате су обезбеђена за 91 запослених од укупног максималног броја  

из става 1 .овог члана.  

- 38 – заполених у локалној администрацији на неодређено време;  

- 14 – запослених у локалној администрацији на одређено време;  

- 26 – запослених у предшколској установи на неодређено време;  

-   3 – запослених у предшколској установи на одређено време; 

-   7 – запослених у установама културе на неодређено време; 

-   3 – запослених у установама културе на одређено време  

 

У овој одлуци о буџету средства за плате су обезбеђена за број запослених из става 4. овог члана.  

  

Члан 13. 

За извршавање ове одлуке одговоран је Председник општине.   

Наредбодавац за извршење буџета општине Тител је Председник општине  

  

Члан 14. 

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), 

односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање 

који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.  

   

Члан 15. 

За законито и наменско коришћење буџетских средстава распоређених овом Одлуком, поред 

функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је и 

начелник општинске управе.   

 

Члан 16. 

Општински орган управе надлежан за послове финансија обавезан је да редовно прати извршење буџета 

и најмање два пута годишње доставља извештај о извршењу буџета  Општинском већу, а обавезно у року од 15 

дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.  

У року од 15 дана по пријема извештаја из става 1. овог  члана, Општинско веће га усваја и доставља 

Скупштини општине ради информисања.  
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Извештај садржи и образложење одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење 

великих одступања  

  

Члан 17. 

Одлуку о промени апропријације из општих прихода буџета и преносу апропријације у текућу буџетску 

резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси председник општине.  

  

Члан 18. 

Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог Службе за финансије доноси 

председник општине.  

  

Члан 19. 

Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси 

општинско веће.  

  

Члан 20. 

Општинско веће је одговорно, у смислу Закона о буџетском систему, за спровођење фискалне политике 

и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима.   

Овлашћује се Председник општине да у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему може да 

поднесе захтев министарству надлежном за послове финансија за одобрење фискалног дефицита изнад 

утврђеног дефицита од 10% уколико је резултат реализације јавних инвестиција.   

  

Члан 21. 

Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и 

других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и 

депонују на консолидованом рачуну трезора.  

  

Члан 22. 

Распоред и коришћење буџетских средстава у 2019. години вршиће се на основу решења које доноси 

Председник општине, на предлог општинског органа управе надлежног за послове финансија, у оквиру 

следећих раздела:   

РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, распоређена апропријација за финансирање редовне 

делатности политичких странака извршаваће се на основу решења Председника општине за коришћење 

средстава, на захтев који подноси председник Скупштине општине, уз пратећу оригиналну документацију, 

претходно припремљену и контролисану од стране секретара Скупштине општине.  

РАЗДЕО 2 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, распоређена апропријација за финансирање капиталних  и 

текућих субвенција, извршаваће се на основу решења Председника општине, на захтев који подноси 

Председник општине или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и 

контролисану од стране одговорног лица у Општинској управи. 

РАЗДЕО 3 – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ,  распоређена апропријација за финансирање капиталних  и текућих 

субвенција, извршаваће се на основу решења Председника општине, на захтев који подноси Председник 

општине или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану 

од стране одговорног лица у Општинској управи. 

РАЗДЕО 4 – ОПШТИНСКА УПРАВА, распоређена апропријација за финансирање рада невладиних 

организација, социјалне заштите из буџета (једнократне помоћи) и финансирање Дома Здравља вршиће се на 

основу решења Председника општине, на захтев који подноси Председник општине или његов заменик, уз 

пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица у 

Општинској управи. 

 

Члан 23. 

На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до износа апропријације 

утврђене овом одлуком.  

Изузетно, корисници буџетских средстава у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу 

преузети обавезе по уговорима који се односе на капиталне издатке и који захтевају плаћање у више година, на 

основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност Општинског већа.  

 

 



страна 114. број: 3 Службени лист општине Тител 3. април 2019. год. 

 

У случају из става 2. овог члана корисници средстава буџета општине Тител могу преузети обавезе по 

уговору само за капиталне пројекте, у складу са предвиђеним средствима из прегледа планираних капиталних 

издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године.  

Корисници средстава буџета општине Тител обавезни су да, пре покретања поступка јавне набавке за 

преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте из става 3. овог члана, прибаве сагласност Општинског 

већа.  

Обавезе преузете у 2019. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у 

току 2019. године, преносе се у 2020. годину и имају карактер преузетих обавеза и извршавају се на терет 

одобрених апропријација овом Одлуком.   

   

Члан 24. 

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске 

основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији 

метод.  

  

Члан 25. 

Корисници средстава буџета општине Тител преузимају обавезе на основу писаног уговора или другог 

правног акта, уколико законом није друкчије прописано.  

Корисници буџетских средстава дужни су да обавесте локални трезор:  

1) о намери преузимања обавезе;  

2) након потписивања уговора или другог правног акта којим се прузима обавеза, о преузимању 

обавезе и предвиђеним условима и роковима плаћања;  

3) о свакој промени која се тиче износа, рокова и услова плаћања из тачке 2) овог става;  

4) поднесу захтев за плаћање у року прописаном актом министра из члана 58. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник Републике Србије“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 

63/2013-испр, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018).   

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђеног овог одлуком или које су настале 

у супротности са овом одлуком, не могу се извршавати на терет консолидованог рачуна трезора локалне власти.   

  

Члан 26. 

Приликом додељивања уговора о набавци добара, пружања услуга и извођењу радова сви корисници 

буџета треба да поступе на начин утврђен Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ 

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).  

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама, сматра се набавка чија је вредност 

дефинисана Законом о јавним набавкама.   

   

Члан 27. 

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима 

буџета.   

Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе 

утврђене законским прописима – на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано 

функционисање корисника буџетских средстава.   

 

Члан 28. 

У оквиру плана за извршавање буџета, општински орган управе надлежан за послове финансија планира 

ликвидност буџета и према готовинском току буџета врши распоред остварених прихода и примања.   

Директни корисник буџетских средстава може вршити плаћања у границама прописаних квота за свако 

тромесечје (или краћи период) који одреди општински орган управе надлежан за послове финансија.   

Уз захтев, корисници су дужни  да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).  

  

Члан 29. 

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2019. години само у складу 

са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, 

односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност у инвестирању.  

 

 

 



3. април 2019. год. Службени лист општине Тител број: 3 страна 115. 

 

Члан 30. 

Општинско веће донеће програм рационализације који ће обухватити све кориснике јавних средстава, 

укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма, и о томе обавестити скупштину општине.  

Корисник буџетских средстава не може без претходне сагласности председника оштине засновати 

радни однос са новим лицима до краја 2019. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису 

обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском 

кориснику и програмом рационализације из става 1. овог члана.  

 

Члан 31. 

Диреткни и индиректни корисници буџетских средстава у 2019. години обрачунату исправку вредности 

нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе 

средстава за рад.   

 

Члан 32. 

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може настати услед неуравнотежености кретања у 

приходима и расходима буџета, председник општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона 

о јавном дугу („Службени гласник РС“ број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015 и 95/2018).  

 

Члан 33. 

Корисници буџетских средстава до 31.12.2019. године пренеће на рачун извршења буџета сва средства 

која нису утрошена за финансирање расхода у 2019. години, која су тим корисницима пренета у складу са 

Одлуком о буџету општине Тител за 2019.годину. 

 

Члан 34. 

Изузетно, у случају ако се буџету општине Тител определе актом наменска трансферна средства са 

другог нивоа власти, укључујући и средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају 

уговорања донације, чији износи нису били познати у поступку доношења ове одлуке о буџету, орган управе 

надлежан за финансије отвориће, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, на основу тог акта, 

одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу.   

  

Члан 35. 

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава, 

у смислу Закона о буџетском систему, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, неће се 

вршити уколико ови корисници нису добили сагласност н финансијски план на начин прописан законом, 

односно актом Скупштине општине и уколико тај план нису доставили Управи за трезор. 

 

Члан 36. 

У буџетској 2019. године неће се вршити исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса 

предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава 

буџета, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2019. години.  

 

Члан 37. 

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и 

примања, који нису општи приход буџета (извор 01), обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих 

прихода или примања, уколико је ниво остварења прихода и примања мањи од одобрених апропријација.  

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из 

разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања 

преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавеза, односно продужење уговорног рока за плаћање 

или отказати уговор.  

 

Члан 38. 

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за 

сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавање и материјал.    

Корисници буџетских средстава дужни су да обавеза настале по основу сталних трошкова, трошкова 

текућих поправки и одржавања, материјала као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном 

законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.  
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Члан 39. 

Ову одлуку објавити у службеном листу општине Тител, интернет страници општине Тител и доставити 

министарству надлежном за послове финансија.  

 

Члан 40. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у службеном листу општине Тител.  

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ОПШТИНА ТИТЕЛ  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ   

 

 

 

Број: 011-12/2019-I  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ 

Дана: 03.04.2019.године  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, 44/2018 и 95/2018)   Скупштина општине  Тител на 30. седници одржаној 03.04.2019. 

године, доноси 

 

О Д Л У К У 

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  07.03.2019 године. 

 

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- 4 /2019-I  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ 

Дана: 03.04. 2019.године  Весна Кнежевић 
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На основу члана 32. став 1. тачка 3) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС '', 

бр.129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и 47/2018) , члана 6. тачка 5) и члана 7. став 1. Закона о 

финансирању локалне самоуправе (,,Службени гласник Републике Србије’’, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – 

усклађени дин. изн, 124/14 – усклађени дин. изн, 95/15 – усклађени дин. изн, 83/16, 91/16, 104/16 – др. закон, 

96/17– усклађени дин. износи и 89/18– усклађени дин. износи и 95/2018 – др.закон), чланa 239. став 3. Закона о 

накнадама за коришћење јавних добара (''Службени гласник РС '', бр. 95/18), и члана  81. став 1. Статута 

општине Тител (''Службени лист општине Тител'' број 14/2014 – пречишћен текст), Скупштина општине Тител 

на својој 30. седници, одржаној дана 03.04.2019. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се висина накнада за коришћење јавних површина за територију општине  

Тител, олакшице, начин достављања и садржај података о коришћењу јавне површине надлежном органу 

који утврђује обавезу плаћања накнаде.  

 

Члан 2. 

Накнаде за коришћење јавне површине, су:  

1) накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе,  осим ради продаје 

штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности;  

2) накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других 

лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица 

којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне површине, за 

које дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе;  

3) накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење 

грађевинских радова и изградњу. 

Jавна површина у смислу закона којим се уређују накнаде за коришћење јавних добара јесте 

површина утврђена планским документом јединице локалне самоуправе која је доступна свим корисницима 

под једнаким условима (коловози, тротоари, зелене површине,бандере и сл.) 

Под коришћењем простора на јавној површини у пословне и друге сврхе,  у смислу става 1. тачке 1) 

овог члана, сматра се заузеће јавне површине: 

- објектом привременог коришћења: киоск, тезга, башта, апарат за сладолед, банкомат, аутомат за 

продају штампе, покретни објекат за продају робе на мало и вршење занатских и других услуга, монтажни 

објекат за обављање делатности јавних комуналних предузећа, телефонска говорница  и слични објекти, 

башта угоститељског објекта;  

Коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе у смислу става 1. тачке 1) овог 

члана односи се на привремено коришћење простора на јавној површини и не обухвата коришћење трајног 

карактера изградњом објеката инфраструктуре. 

 

Обвезник накнаде 

Члан 3. 

Обвезник накнаде за коришћење јавне површине је корисник јавне површине. 

 

Основица 

Члан 4. 

Основица накнаде за коришћење простора на јавној површини је површина коришћеног простора 

изражена у метрима квадратним (m2).  
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Висина накнаде 

Члан 5. 

Највиши износ накнаде за коришћење јавне површине прописан је у Прилогу 12. закона којим се 

уређују наканде за коришћење јавних добара. 

Критеријуми за прописивање висине накнада су: време коришћења простора, зона у којој се налази 

простор који се користи, која је утврђена Oдлуком о елементима за утврђивање пореза на имовину, 

(„Службени лист општине Тител“ бр 11/2013) као и техничко-употребне карактеристике објекта, уколико се 

јавна површина користи за постављање објеката.  

 

Начин утврђивања и плаћања 

Члан 6. 

Утврђивање накнаде за коришћење јавне површине врши се према површини коришћеног простора, 

сразмерно времену коришћења тог простора или према техничко-употребним карактеристикама објекта. 

Накнаду из става 1. овог члана, решењем утврђује Одсек за утврђивање и наплату локалних јавних 

прихода. 

Обавезник накнаде дужан је да утврђену обавезу по основу накнаде плати до 15. у месецу за 

претходни месец, а за месеце за које је обавеза доспела у моменту уручења решења у року од 15 дана од дана 

достављања решења.  

Прoтив рeшeњa из става 2. oвoг члaнa мoжe сe изjaвити жaлбa министарству у чијој су надлежности 

послови финансија, прeкo Одељења за финансије, буџет, утврђивање и напалту локалних јавних прихода - 

Одсека за утврђивање и наплату локалних јавних прихода . 

У погледу поступка утврђивања, контроле, наплате, повраћаја, камате, принудне наплате, 

застарелости и осталог што није прописано овом Одлуком сходно се примењују одредбе закона којим се 

уређују порески поступак и пореска администрација. 

 

Ослобођења 

Члан 7. 

Накнаду за коришћење јавних површина не плаћају директни и индиректни корисници буџетских 

средстава. 

Накнада за коришћење јавних површина по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење 

грађевинских радова нe плaћa сe aкo сe рaскoпaвaњe, oднoснo зaузимaњe jaвнe пoвршинe врши збoг 

изградње, рeкoнструкциje кoлoвoзa, трoтoaрa или другe jaвнe сaoбрaћajнe пoвршинe, кao и приликoм 

извoђeњa рaдoвa jaвних кoмунaлних прeдузeћa у сврху дoвoђeњa oбjeкaтa у функциjу. Пoд дoвoђeњeм 

oбjeктa у функциjу пoдрaзумeвajу сe рaдoви нa тeкућeм (рeдoвнoм) oдржaвaњу oбjeктa, зa кoje сe нe издaje 

oдoбрeњe пo Зaкoну o плaнирaњу и изгрaдњи.  

 

Уплата прихода од накнада 

Члан 8. 

Накнаде за коришћење јавних површина  уплаћују се на рачуне прописане за уплату јавних прихода. 

 

Припадност прихода 

Члан 9. 

Приходи остварени од накнаде за коришћење јавних површина припадају буџету општине Тител. 

 

Члан 10. 

У свему осталом што није посебно регулисано овом Одлуком примењује се одредба Закона о 

накнадама за коришћење јавних добара.  

 

Члан 11. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престају да важе одредбе члана 6. став 1. тачка 2, 4, 6 и 7. 

Одлуке о локалним комуналним таксама  („Службени лист општине Тител 2/2017“). 

 

Члан 12. 

Саставни део ове Одлуке представља Тарифа накнада за коришћење јавних површина којом су 

прописани износи накнада. 
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Члан 13. 

Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Тител“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ТИТЕЛ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

 

 

 

Број: 011-10/2019-I ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ 

Дана: 03.04.2019.  Весна Кнежевић,с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. и члана 93. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 181. став 1. Закона о државном премеру и 

катастру ( „Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС, 96/15 и 47/17-аутентично тумачење), члана 9. 

Уредбе о адресном регистру („Сл. гласник РС“, бр. 63/2017) и члана 29. тачка 7.  и члану 81. став 1. Статута 

Општине Тител („Сл. лист Општине Тител“, бр.10/2014) , Скупштина општине Тител на 30. седници,  одржаној 

дана 03.04.2019. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА УЛИЦА И ЗАСЕОКА 

 

Члан 1. 

Овом одлуком одређују се називи улица и засеока у насељеним местима Општине Тител којима није 

одређен назив, а који су у Елаборатима уличног сиситема Републичког геодетског завода Републике Србије 

означени бројевима. 

 

Члан 2. 

У насељеном месту Тител: 

 

Улица 1: назив улице на српском језику : „Николе Тесле“ 

 назив улице на мађарском језику: „Nikola Teszla utca“ 

 Улица почиње од постојеће улице Јована Рајића (кп 2392), између кп 3387 и кп 3189, пролази целом 

својом дужином кроз кп 4805, и завршава се између кп 3239 и кп 3357 у КО Тител. 

 

Улица 2: назив улице на српском језику: „Михајла Пупина“ 

 назив улице на мађарском језику: „Mihájlo Pupin utca“ 

 Улица почиње од постојеће улице Јована Рајића и горе поменуте улице  (Николе Тесле), између кп 

3387 и кп 3386, пролази целом својом дужином кроз кп 4807 и завршава се између кп 3424 и кп 3341 

у КО Тител. 

 

Улица 3: назив улице на српском језику: „Стојана Трумића“ 

 назив улице на мађарском језику: „Sztoján Trúmity utca“ 

 Улица почиње од постојеће улице Виноградарске (кп 673), између кп 645/1 и кп  644/2, пролази целом 

својом дужином кроз кп 2383, и завршава се код кп 2380, између катастарских парцела 446 и 569 у 

КО Тител. 

 

Засеок 1: назив на српском језику: „Царски салаш“ 

 назив на мађарском језику: „Császári tanya“ 

 Засеок се простире унутар површине кп 4299, све у КО Тител. 

 

Члан 3. 

У насељеном месту Лок: 

 

Улица 1: назив улице на српском језику : „Милеве Марић Ајнштајн“ 

 назив улице на мађарском језику: „Miléva Márity Einstein utca“ 

Улица почиње од постојеће улице Железничке (кп 916) између кп 775 и кп 781, а пролази кроз 

катастарске парцеле кп 780, кп 910/7 и кп 2444, и улази у кп 1844 у КО Лок. 

 

Улица 2: назив улице на српском језику : „Светозара Милетића“ 

 назив улице на мађарском језику: „Szvetozár Miletity utca“ 

Улица је наставак постојеће улице Светозара Милетића (кп 922), која пролази  целом својом дужином 

кроз кп 2428, паралелно са кп 1632 и кп 2339, и завршава се код кп 2325 у КО Лок. 

 

Засеок 1: назив на српском језику: „Засеок Крстић“ 

 назив на мађарском језику: „Krsztity telep“ 
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 Засеок се простире унутар површине кп 1854 у КО Лок. 

 

Засеок 2: назив на српском језику: „Засеок Видраш“ 

 назив на мађарском језику: „Vidrás telep“ 

 Засеок се простире унутар површине кп 2034 и кп 2080 у КО Лок. 

 

Члан 4. 

У насељеном месту Вилово: 

 

Улица 1: назив улице на српском језику : „Жарка Зрењанина“ 

 назив улице на мађарском језику: „Zsárkó Zrenjanin utca“ 

Улица је наставак постојеће улице Жарка Зрењанина (кп 778/2), која почиње између кп 780 и кп 1815, 

а пролази кроз кп 771, кп 772 и прелази у суседно насељено место Гардиновци, враћа се у несељено 

место Вилово, пролази кроз кп 1831 и завршава се између кп 1034 и кп 1626 у КО Вилово. 

 

Улица 2: назив улице на српском језику : „Светозара Марковића“ 

 назив улице на мађарском језику: „Szvetozár Márkovity utca“ 

Улица почиње од кп 280, између кп 27 и кп 53, која целом дужином пролази кроз кп 49, а завршава 

се код кп 1884 и кп 1886, а између кп 48 и кп 991 у КО Вилово. 

  

Улица 3: назив улице на српском језику : „Михајла Пупина“ 

 назив улице на мађарском језику: „Mihájlo Pupin utca“ 

Улица почиње од претходно предложене улице Жарка Зрењанина (кп 771), између кп 758 и кп 706, 

и целом дужином пролази кроз кп 715, а завршава се између кп 709 и кп 716 у КО Вилово. 

 

Улица 4: назив улице на српском језику : „Јован Стефановић Виловски“ 

 назив улице на мађарском језику: „Jovan Sztefánovity Vilovszki utca“ 

 

Улица почиње од претходно предложене улице Жарка Зрењанина (кп 771), између 753/4 и кп 731/1, 

која својом целом дужином пролази кроз кп 757, а завршава се између кп 744 и кп 1529 у КО Вилово. 

 

Члан 5. 

У насељеном месту Гардиновци: 

 

Улица 1: назив улице на српском језику : „Светозара Милетића“ 

 назив улице на мађарском језику: „Szvetozár Miletity utca“ 

Улица је наставак постојеће улице Светозара Милетића (кп 926), која почиње између кп 1948/1 и кп 

1787 и целом дужином пролази кроз кп 2548 а завршава се  између кп 1937 и кп 1796 у КО 

Гардиновци. 

 

Улица 2: назив улице на српском језику : „Жарка Зрењанина“ 

 назив улице на мађарском језику: „Zsárkó Zrenjanin utca“ 

Улица се налази у суседном месту Вилову под називом Жарка Зрењанина а пролази једним делом и 

кроз насељено место Гардиновци код кп 1056/2, кп 1057/2, кп 1058/2 и кп 1059/2 све у КО 

Гардиновци. 

 

Засеок 1: назив на српском језику: „Засеок Баре“ 

 назив на мађарском језику: „Mocsaras telep“ 

Засеок се простире унутар површине кп 1891 и кп 1893 у КО Гардиновцима. 

 

Засеок 2: назив на српском језику: „Гушчарник“ 

 назив на мађарском језику: „Lúdas“ 

Засеок се простире унутар површине кп 1907, кп 1909, кп 1910, кп 1911, кп 1912, кп 1913 и кп 1918 

у КО Гардиновци. 

 

Засеок 3: назив на српском језику: „Прва рампа“ 

 назив на мађарском језику: „Első rámpa“ 
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Засеок се простире унутар површине кп 2516 у КО Гардиновцима. 

 

Члан 6. 

У насељеном месту Мошорин: 

 

Улица 1: назив улице на српском језику : „Светозара Милетића“ 

 назив улице на мађарском језику: „Szvetozár Miletity utca“ 

Улица је наставак постојеће улице Светозара Милетића која почиње између кп 4173 и кп 2969, а 

пролази кроз кп 4175, кп 4171 и кп 3985/3 и завршава се у кп 3985/2 у КО Мошорин. 

 

Улица 2: назив улице на српском језику : „Книћанинова“ 

 назив улице на мађарском језику: „Knityanin utca“ 

Улица је наставак постојеће улице Книћанинова (кп 2020), а која почиње између кп 3328 и кп 3141, 

целом дужином пролази кроз кп 4174 и завршава се између кп 3610 и кп 3627 на граници са суседном 

местом Вилово а све у КО Мошорин. 

 

Улица 3: назив улице на српском језику : „Радослава Марковића“ 

 назив улице на мађарском језику: „Rádoszláv Márkovity utca“ 

Улица почиње од постојеће улице Обилићева (кп 2006/1), између кп 432 и кп 4172, а пролази кроз кп 

2003, кп 2002 и кп 1999, и завршава се код постојеће улице Чарнојевићеве (кп 2000/1), између кп 1/1 

и кп 4172 у КО Мошорин. 

 

Улица 4: назив улице на српском језику : „Капетана Милована Ђукарића“ 

 назив улице на мађарском језику: „Milovan Gyukárity százados utca“ 

Улица почиње од постојеће улице Обилићеве (кп 2006/1), између кп 490 и кп 376, а целом својом 

дужином пролази кроз кп 486, и завршава се код постојеће улице Јовановићеве (кп 2004), између кп 

487/1 и кп 484 у КО Мошорин. 

 

Улица 5: назив улице на српском језику : „Обилићева“ 

 назив улице на мађарском језику: „Obility utca“ 

Улица почиње од постојеће улице Косовске (кп 2007), између кп 1024 и кп 333, а целом својом 

дужином пролази кроз кп 1023, и завршава се код кп 1022/1, између кп 1047/2 и кп 1022/2 у КО 

Мошорину. 

 

Улица 6: назив улице на српском језику : „Ђорђа Стратимировића“ 

 назив улице на мађарском језику: „Gyorgye Sztratimirovity utca“ 

Улица почиње од постојеће улице Чарнојевиће (кп 2000/1), између кп 624 и кп       593, целом својом 

дужином пролази кроз кп 609, и завршава код кп 642, између кп 610/1 и кп 608 у КО Мошорин. 

 

Улица 7: назив улице на српском језику : „Косовска“ 

 назив улице на мађарском језику: „Koszovói utca“ 

Улица је наставак постојеће улице Косовске (кп 2007), сече кп 4172, пролази кроз кп 4291, сече 4154, 

пролази целом дужином кп 4288 и завршава се код кп 4256, између кп 2615 и кп 2617 у КО Мошорин. 

 

Засеок 1: назив на српском језику: „Тешићи“ 

 назив на мађарском језику: „Tesityi“ 

Засеок почиње од кп 4165 а обухвата кп 3548, кп3589, кп 4400 и завршава се код   кп 3573 у КО 

Мошорин. 

 

Засеок 2: назив на српском језику: „Врбица“ 

 назив на мађарском језику: „Vrbica“ 

Засеок се простире унутар површине кп 2093, кп 2095, кп 2097, кп 2098, кп  2099, кп 2100, кп 2102, 

кп 2105 и кп 2104 у КО Мошорин. 
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Члан 7. 

У насељеном месту Шајкаш: 

 

Улица 1: назив улице на српском језику : „Петра Драпшина“ 

 назив улице на мађарском језику: „Petar Drapšin utca“ 

Улица је наставак постојеће улице Петра Драпшина (кп 471), која почиње од постојеће улице Иве 

Лоле Рибара (кп 1771) између кп 6 и кп 8, пролази кроз кп 7 и кп 3788, и завршава се између кп 2446 

и 2447 у КО Шајкаш. 

 

Улица 2: назив улице на српском језику : „Саве Димитријевића“ 

 назив улице на мађарском језику: „Szava Dimitrijevity utca“ 

Улица је наставак постојеће улице Саве Димитријевића (кп 265), која почиње код кп 3725 и улази у 

кп 2164 у КО Шајкаш. 

 

Засеок 1: назив на српском језику: „Пустара“ 

 назив на мађарском језику: „Puszta“ 

Засеок се простире на површини ограниченој кп 2170, кп 2190, кп 2201 и кп 2194 у КО Шајкаш. 

 

Засеок 2: назив на српском језику: „Криви Шарић“ 

 назив на мађарском језику: „Krivi Sárity“ 

Засеок се простире на површини кп 1777, кп 1778, кп 1781, кп 1779 и кп 1780 у КО Шајкаш. 

 

Засеок 3: назив на српском језику: „Чаканов засеок“ 

 назив на мађарском језику: „Csákán telep“ 

Засеок се простире на површини кп 1940 у КО Шајкаш. 

 

Засеок 4: назив на српском језику: „Весингеров засеок“ 

 назив на мађарском језику: „Vesinger telep“ 

Засеок се простире на површини кп 2790 у КО Шајкаш. 

 

Засеок 5: назив на српском језику: „Ловачки салаш“ 

 назив на мађарском језику: „Vadász tanya“ 

Засеок се простире на површини ограниченој кп 2264/2, кп 2213 о кп 2216 у КО Шајкаш. 

 

Члан 8. 

На основу ове одлуке надлежна служба Републичког геодетског завода Републике Србије ће ажурирати 

Адресни регистар. 

 

Члан 9. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Тител“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ТИТЕЛ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

 

Број: 011-6/2019-I ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ 

Дана: 03.04.2019.године  Весна Кнежевић 
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На основу члана 146. став 4. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС“ број 

72/2009,81/2009-испр., 64/2010-одлука УС,24/2011,121/2012,42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,98/2013-

одлука УС,134/2014,145/2014 и 83/2018) члана 20.став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи ( „Службени 

гласник РС“ број 129/2007,83/2014-др.-закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 13. Став 1. тачка 18. и 81. 

Став 1. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 10/2017-пречишћен текст), Скупштина 

општине Тител, на 30. седници одржаној дана 03.04. 2019. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О ПОДИЗАЊУ И ОДРЖАВАЊУ СПОМЕНИКА 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком уређује се поступак и начин подизања споменика, спомен обележја, односно 

постављања скулптуралног дела на јавним површинама (у даљем тексту: Споменик), начин финансирања, 

начин одржавања и заштите Споменика на територији оштине Тител. 

 

Члан 2. 

Споменик у смислу ове Одлуке је дело ликовне и примењене уметности (фигура, попрсје, биста, рељеф, 

спомен плоча ) и друго спомен обележје које обележава догађај или личност значајну за општину Тител или 

националну историју и културу. 

 

 

Члан 3. 

Површина јавне намене у смислу одредбе ове одлуке јесте простор одређен планским документима за 

уређење или изградњу објеката јавне намене или јавних површина, за које је предвиђено утврђивање јавног 

интереса у склaду са посебним законом (улице, тргови, паркови и др.) 

 

ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА 

 

Члан 4. 

Иницијативу за подизање Споменика може дати свако физичко или правно лице, група грађана и 

удружење. 

 

Иницијатива се упућује Комисији за подизање споменика (у даљем тексту: Комисија) 

Иницијатива се подноси у писменом облику и иста мора у образложењу да садржи: 

- детаљно образложење о потреби или разлог за подизање Споменика, 

- податке о историјском или другом значају личности, догађаја или датума којима ће бити посвећено 

подизање Споменика, 

- предлог једне или више локација на којој се жели подићи споменик, спомен обележје или 

скулптурално дело, 

- идејно решење споменика, 

- оријентациони износ потребних финансијских средстава и начин њиховог обезбеђивања и податке о 

подносиоцима пријаве. 

 

Члан 5. 

Комисију из члана 4. Ове Одлуке именује Скупштина општине Тител ( у даљем тексту: Скупштина 

општине), на предлог Општинског већа општине Тител ( у даљем тексту: Општинско веће). 

Комисија има председника, заменика председника и пет чланова. 

Председник и три члана именују се из реда ликовних и примењених уметника, књижевника, историчара, 

историчара уметности, архитеката, ликовних критичара и других одговарајућих стручњака. 

Заменик председника и два члана именију се из реда одборника у Скупштини општине. 

Комисија се именује на период од четири године, односно до истека мандата одборницима у Скупштини 

општине, а може бити разрешена и пре истека периода на који је именована, на предлог Општинског већа. 

6 
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Комисија ради и одлучује у седницама. 

Комисија одлучује већином гласова од укупног броја чланова. 

 

Члан 6. 

У поступку разматрања иницијативе Комисија прибавља локацијске и урбанистичко-техничке услове 

од органа Општинске управе надлежног за урбанизам и услове од Покрајинског Завода за заштиту споменика 

културе. 

У зависности од сложености Споменика, урбанистичким условима из претходног става утврђује се и 

врста техничке документације која је потребна за издавање одобрења за постављање споменика. 

 

Члан 7. 

Општинско веће разматра поднету иницијативу и мишљење Комисије и доноси Одлуку о њеном 

прихватању или неприхватању. 

У случају прихватања иницијативе, након претходно прибављене сагласности министарства надлежног 

за послове културе, Општинско веће утврђује предлог одлуке о подизању споменика и упућује Скупштини 

општине ради разматрања и доношења Одлуке. 

 

Члан 8. 

Скупштина општине на предлог Општинског већа, доноси одлуку о подизању Споменика. 

Одлука из става 1. Овог члана садржи сврху постваљања, оквирне карактеритсике Споменика и начин 

финансирања. 

Одлука из става 1. Овог члана може садржати ширу и ужу локацију за постављање као и друге елементе 

и услове. 

Донету Одлуку о подизању споменика спроводи Комисија. 

 

Члан 9. 

Стручне и администартивне послове за потребе Комисије обавља орган Општинске управе надлежан за 

послове урбанизма. 

 

Члан 10. 

Комисија спроводи поступак утврђивања конкурсног задатка који садржи захтеве за идејно локацијско, 

споменичко, архитектонско и грађевинско решење са оквирним трошковима, начином и динамиком 

финансирања, и одлучује о начину избора аутора –путем конкурса, ангажовањем аутора по позиву или уз 

коришћење већ постојећег вајарског дела. 

Саставни део конкурса су локацијски и урбанистичко-технички услови, услови Покрајинског Завода за 

заштиту споменика културе као и услови утврђени Одлуком Скупштине општине. 

Уколико се спроводи конкурс, конкурс се објављује најмање у једном дневном листу који се 

дистрибуира на територији целе Републике Србије и на порталу општине Тител. 

Конкурс из претходног става спроводи Комисија, која врши и избор споменичког решења. 

Уколико се спроводи конкурс по позиву за ангажовање аутора по позиву, позив се упућује најмање 

тројици аутора. 

Комисија може одлучити о коришћењу постојећег споменика односно реплике већ постојећег 

споменика. 

 

Члан 11. 

По спроведеном поступку, а на основу достваљених понуда, Комисија Општинском већу подноси нацрт 

Одлуке о изградњи споменика. 

Општинско веће доноси предлог одлуке о изградњи Споменика. 

Са аутором споменичког решења закључује се уговор о изради споменика. 

Уговор закључује председник општине на основу Одлуке о изградњи споменика. 

Комисија води евиденцију подигнутих споменика. 

 

Члан 12. 

Пре расписивања конкурса односно пре избора аутора по позиву, Комисија прибавља стручна 

мишљења надлежних органа (Одељења за урбанизам, Покрајински завод за заштиту споменика културе и 

други), ради утврђивања локације, услова њеног уређења и ближих услова конкурса. 

Подизање споменика одобрава се решењем органа Општинске управе надлежног за послове урбанизма. 
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ОДРЖАВАЊЕ СПОМЕНИКА 

 

Члан 13. 

О одржавању споменика стара се општина Тител, преко Јавно комуналног предузећа „Комуналац“ 

Тител (скараћено ЈКП “Комуналац“ Тител), јавних предузећа чији је оснивач општина, привредних друштава, 

предузетника или других привредних субјеката којима је поверено обављање комуналне делатности. 

Средства за одржавање споменика обезбеђују се из буџета, донација и других извора у складу са 

законом. 

 

Члан 14. 

Одржавање споменика у смислу ове Одлуке подразумева редовно одржавање чистоће, негу зелених 

површина, контролу расвете, поправку прилазне стазе или пута и по потреби спровођење мера конзерватореке 

заштите споменика. 

 

Члан 15. 

Грађани су дужни да чувају споменике и да се према њима односе са дужном пажњом. 

Споменици се не смеју прљати, оштетити или уништити. 

 

Члан 16. 

Правно или физичко лице које неовлашћено подигне, премести уклони или оштети споменик, дужно је 

да успостави пређашње стање, односно надокнади насталу штету, у складу са законом. 

 

ФИНАНСИРАЊЕ ПОДИЗАЊА СПОМЕНИКА 

 

Члан 17. 

Средства за подизање и одржавање Споменика обезбеђују се из буџета, прилога, поклона, донација и 

других извора у складу са Законом. 

 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

 

Члан 18. 

За инспекцијски надзор над применом одредаба ове Одлуке које се односе на примену закона о 

изградњи објеката надлежан је грађевински инспектор, а у осталом делу комунални инспектор. 

У вршењу инспекцијског надзора инспектори су овлашћени да наложе мере за отклањање поступања 

супротних одредбама члана 15. и 16. ове Одлуке. 

 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 19. 

Новчаном казном за прекршај казниће се правно лице, одговорно лице у правном лицу, предузетник и 

физичо лице ако: 

- постави споменик без решења органа Општинске управе надлежног за урбанизам ( члан 12. Одлуке) 

- испрља, оскрнави или оштети споменик (члан 15. Одлуке) 

- подигне, премести, уклони или уништи споменик (члан 16. Одлуке) 

- не поступи по решењу надлежног инспектора (члан 18. Одлуке) 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се правно лице новчаном казном у фиксном износу од 

70.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у 

фиксном износу од 20.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном у фиксном износу од 

50.000,00 динара. 

За прекршај из ства 1. овог члана, казниће се физичко лице новчаним казном у фиксном износу од 

20.000,00 динара 
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 20. 

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

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ТИТЕЛ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

 

Број: 011-6/2019-I  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ 

Дана: 03.04.2019.године Весна Кнежевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. април 2019. год. Службени лист општине Тител број: 3 страна 129. 

 

Скупштина општине Тител, на 30. одржаној 2019. године, на основу члана 20. став 1. тачка 4 Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 

члана 29. став 1. тачка 19. и члана 81. став 1. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 

10/2014-пречишћен текст), доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ  

ОПШТИНЕ ТИТЕЛ 

 

I 

 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за подизање споменика на територији општине Тител (у даљем тексту 

Комисија). 

 

II 

 

У Комисију се именују: 

 

1. ДОБРО МАРИЋ, ликовни уметник, за председника Комисије 

2. ДЕЈАН ГАЈИЋ, одборник, за заменика председника Комисије 

3. СТЕВАН ДИКЛИЋ, ликовни уметник, за члана Комисије  

4. ЈОВАН БРАТИЋ, архитекта, за члана Комисије  

5. ЈАДРАНКА ПЕШТИ, професор, за члана Комисије  

6. СНЕЖАНА ПЕТРОВ, одборник, за члана  Комисије  

7. АНДРЕА ЛАЈКО, одборник, за члана Комисије  

 

III 

Надлежност Комисије: 

 

- спроводи поступак утврђивања конкурсног задатка који садржи захтеве за идејно, локацијско, 

споменичко, архитектонско и грађевинско решење са оквирним трошковима, начином и динамиком 

финансирања и одлучује о начину избора аутора – путем конкурса, ангажовањем аутора по позиву или уз 

коришћење већ постојећег вајарског дела, 

- прибавља стручна мишљења надлежних органа ради утврђивања локације, услова њеног уређења и 

ближих услова конкурса, 

- по спроведеном поступку, а на основу достављених понуда, Комисија Општинском већу подноси 

нацрт Одлуке о изградњи споменика, 

- спроводи одлуку о подизању споменика, 

- води евиденцију подигнутих споменика. 

  

Стручне и административне послове за потребе Комисије обавља орган Општинске управе општине 

Тител за послове урбанизма. 

 

IV 

 

За рад у Комисији председнику и члановима Комисије припада накнада у висини дневнице одборника 

у Скупштини општине Тител.   
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V 

 

Председник и чланови Комисије именују се на мандат од  четири године, односно до истека мандата 

одборницима садашњег сазива Скупштине општине Тител. 

 

VI 

 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Тител“. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ТИТЕЛ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

Број: 02- 8/2019-I ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ 

Дана:03.04. 2019. Године Весна Кнежевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. април 2019. год. Службени лист општине Тител број: 3 страна 131. 

 

 

Јавно предузеће 

"Простор" Тител у ликвидацији 

21240 Тител, Главна 14 
тел.:  021 2960 260 

факс: 021 2961 607 
email: jprostor@mts.rs 
рачун 840-1013743-43 

ПИБ 101455693 

Број:  10/2019 

матични број: 08635498 

шифра делатности: 7112 

  Дана: 28.02.2019. године 
 

У складу са одредбом члана 537. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 

99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), ликвидациони управник Јавног предузећа „Простор“ Тител – у 

ликвидацији из Титела, ул. Главна бр. 14, матични број 08635498, ПИБ 101455693, дана 28.02.2019. године 

сачињава: 

 

ГОДИШЊИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ 

о радњама ликвидационог управника у 2018. години, 

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, 5/2015, 

44/2018 и 95/2018), 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 пословне 2018. године вршене су активности везане за плаћања по плану и приливу средстава 

(из Буџета ОПШТИНЕ ТИТЕЛ) од стране Оснивача планираним, признатим повериоцима, а све у складу са 

усвојеним Почетним ликвидационим извештајем. 

Такође вршене су редовне финансијко – књиговодствене активности у складу са Законом, везане за 

потребе финансијских и пореских органа, за шта је ангажована овлашћена стручна агенција. Наиме урађен је 

Завршни рачун и поднете одговарајуће пореске пријаве, те извршен попис имовине и обавеза предузећа са 

стањем на дан 31.12.2017. године. 

Од ванредних финансијско – књиговодствених активности извршен је прелазак са буџетског контног 

плана на контни план за правна лица, што је била обавеза по Закону, и у складу са тим извршено је комплетно 

усклађивање свих пословних књига и финансијских извештаја са новим контним основама, а у складу са 

Законом о рачуноводству, почевши од 07.12.2016. године. 
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Што се тиче активност у току 2018. године вођених за потребе судског поступка који је покренут још 

крајем 2014. године и води се против Предузећа (тужилац Војводинапут – Бачкапут) пред надлежним судом, 

донета је првостепена пресуда дана 05.04.2018. године, која је директно неповољна по Предузеће (обавезе од 

око 80 милиона динара), стога је у прописаном року, а у договору са представницима Оснивача (ОПШТИНОМ 

ТИТЕЛ) поднета жалба Привредном апелационом суду у Београду, а уједно је и промењен правни заступник 

Предузећа који је преузео предмет и поднео жалбу. 

Ликвидација Јавног предузећа „Простор“ Тител – у ликвидацији се наставља и током пословне 2019. 

године. Потребно је извршити плаћања преосталих обавеза признатим повериоцима у складу са усвојеним 

Почетним ликвидационим извештајем. 

У току је жалбени поступак на првостепену пресуду по судском спору који се води пред надлежним 

Судом против Предузећа (тужилац Војводинапут – Бачкапут), а има за предмет утврђивање потраживања према 

Предузећу, од чијег исхода по правоснажном окончању жалбеног поступка и евентуалне ревизије поступка 

зависи и обим обавеза Предузећа према ликвидационим повериоцима као и обим ликвидационе масе за 

подмирење обавеза. 

Због специфичности и значаја овог жалбеног судског поступка (пошто су у питању обавезе које су око 

80 милиона динара по првостепеној пресуди), окончање се неможе тачно проценити, као и да ли ће бити 

потребно због значаја исхода (директно по Предузеће, а индиректно по Оснивача) искористити и остале правне 

могућност, односно покренути процес ревизије поступка. Стога се окончање поступка ликвидације неможе 

очекивати са сигурношћу у току пословне 2019. године. 

Дакле, све док се не оконча судски процес и изврши исплата свих признатих потраживања, ликвидација 

Јавног предузећа „Простор“ Тител – у ликвидацији неможе бити окончана. 

 

У Тителу, 28.02.2019. године 

 

Ликвидациони управник 

Игор Ћурувија, инж.ел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. април 2019. год. Службени лист општине Тител број: 3 страна 133. 

 

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, 44/2018 и 95/2018) Скупштина општине  Тител, као оснивач предузећа 

„Простор“ Тител  у ликвидацији, на 30. седници одржаној 03.04.2019. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Годишњег ликвидационог извешатаја Јавног предузећа  

„Простор“ Тител у ликвидацији 

 

I 

 

УСВАЈА СЕ  Годишњи ликвидациони  извешатај  Јавног предузећа „Простор“ Тител  у ликвидацији, 

који је саставио ликвидациони управник дана 28.02.2019. године. 

 

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: 023-3 /2019-I ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ 

Дана: 03.04. 2019.године Весна Кнежевић, с.р 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ТИТЕЛ 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТИТЕЛСКИ БРЕГ“ – у ликвидацији 

ТИТЕЛ, Главна бр.10 

Број: 02/2019    

Датум: 07.03.2019. 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 

 

 

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 ликвидације, 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 537. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015), 

обавеза ликвидационог управника је да у року од 6 (шест) месеци од истека пословне године достави Оснивачу 

односно Скупштини општине Тител годишњи ликвидациони извештај на усвајање. 

Скупштина општине Тител је на својој 20-ој седници одржаној 29.03.2018. године усвојила годишњи 

ликвидациони извештај за пословну 2017. годину. Годишњи ликвидациони извештај је регистрован у Агенцији 

за привредне регистре под бројем БД 33698/2018. 
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У току 2018. 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. 

ЈП „Тителски брег“ – у ликвидацији је имало 2 (два) судска спора, од којих је 1 (један) у току 2018. 

године завршен те је на основу пресуде извршено плаћање. Када је реч о другом спору, он се тренутно налази 

на другостепеном суду у Новом Саду. 

Док се не оконча судски спор и изврши исплата свих признатих потраживања, ликвидација ЈП 

„Тителски брег“ – у ликвидацији не може бити окончана.  

 

 

 Ликвидациони управник 

 ЈП „Тителски брег“-у ликвидацији 

 Богољуб Марковић 
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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, 44/2018 и 95/2018) Скупштина општине  Тител на 30. седници одржаној 03.04. 2019. 

године, доноси 

 

О Д Л У К У 

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 07.03.2019 године. 

 

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- 4 /2019-I ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ 

Дана: 03.04. 2019.године Весна Кнежевић, с.р 
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ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН  

ОПШТИНЕ ТИТЕЛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТИТЕЛ 

МАРТ 2019. ГОДИНЕ 
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УВОД 
 

Акциони план за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље број 23, усвојен на 

седници Владе Србије 27. априла 2016. године, предвиђа јачање превентивних антикорупцијских механизама 

на нивоу локалне самоуправе, која је у препоруци из Извештаја о скринингу идентификована као једна од 

области посебно осетљивих на корупцију. Овим документом је предвиђено да градови и општине усвоје и 

примене локалне акционе планове за борбу против корупције, односно локалне антикорупцијске планове (у 

даљем тексту ЛАП). Ови планови представљају документе у којима се идентификују надлежности, области, 

процеси и процедуре ризични за настанак различитих облика корупције и којима се предлажу начини за 

управљање овим ризицима, односно начини за њихово отклањање. Применом локалних акционих планова и 

успостављањем адекватних механизама за праћење њиховог спровођења, јединице локалне самоуправе јачају 

своју отпорност на настанак корупције, на неправилности и злоупотребе јавних ресурса, односно јачају своје 

капацитете за заштиту, заступање и остваривање јавног интереса локалне заједнице. 

Усвајање и примена локалних антикорупцијских планова у складу је и са једним од циљева Националне 

стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године, усвојене 1. јула 

2013. године, која такође препознаје проблем непостојања системске антикорупцијске политике на нивоу 

јединица локалне самоуправе, односно политике која би се односила на све ЈЛС, али која би уважавала 

специфичности и потребе сваке од њих. Из описа овог проблема проистиче и потреба за адекватним локалним 

антикорупцијским механизмима, који, како је наведено у Стратегији, треба да обезбеде транспарентан рад 

органа територијалне аутономије, локалне самоуправе и њима подређених јавних предузећа, као и 

транспарентно креирање и трошење буџета и адекватан одговор цивилног друштва и медија на корупцијске 

изазове. Наведеним описом дат је оквир у коме би требало да се крећу акциони планови за борбу против 

корупције на поменутим нивоима територијалне организације, односно циљеви које ови документи треба да 

постигну. 

ЛАП за општину Тител представља превентивни антикорупцијски механизам и механизам за увођење 

начела доброг управљања и добре управе у рад органа и служби општине и других органа јавне власти који на 

локалном нивоу задовољавају потребе и интересе локалног становништва и локалне заједнице. Постоји више 

приступа и концепата у изради локалних стратешких и планских докумената у области борбе против корупције, 

који могу имати различите иницијаторе, различите полазне основе и претпоставке, различита исходишта и 

ефекте. ЛАП је заснован на идентификовању нормативних, институционалних, организационих и практичних 

ризика за настанак корупције и на спровођењу мера за њихово отклањање, односно на отклањању узрока за 

настанак корупције, злоупотреба и неправилности и отклањању лошег управљања у најширем смислу речи. 

Сврха овог документа, односно његовог усвајања, ефикасне примене, конзистентног праћења и мерења ефеката 

јесте да се општина Тител учини отпорнијом и осетљивијом на коруптивне ризике који постоје у оквиру у ком 

локална самоуправа остварује своје надлежности, односно да у перспективи утиче на смањење корупције. 

Узроци корупције су различити и вишеструки. Они настају у одређеном конкретном друштвеном, 

политичком и правно-институционалном контексту, односно на одређеним степенима развоја друштвене и 

личне одговорности и интегритета. Са променама ових околоности, мењају се и узроци и појавни облици 

корупције, еволуирају у своје перфидније и сложеније форме, што захтева стално и не увек једноставно и лако 

трагање за мерама којима се конкретни узроци и облици корупције могу открити, процесуирати или спречити. 

На овај начин треба разумети и ЛАП, као само један од могућих и садашњем степену развоја прилагођених 

антикорупцијских алата на локалном нивоу власти, који не може и неће једном и за свагда решити проблем 

корупције, али који, уколико се добро разуме, искрено прихвати и адекватно примени, може значајно утицати 

на процес решавање проблема корупције. 
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ЛАП општине Тител полази од одређеног разумевања коруптивних ризика, односно циљеви који су у 

њему дефинисани треба да представљају пожељно будуће стање у ком су ти ризици отклоњени или макар 

сведени на минимум. Реч је о следећим појавама: 

- постојање превеликих и непотребних дискреционих овлашћења у којима орган, служба, тело или 

службеник јединице локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС) доноси одређену одлуку, односно одсуство 

јасних, прецизних и унапред утврђених услова, критеријума и мерила за доношење одлуке. Дискрециона 

овлашћења у доношењу појединачне одлуке нужно морају да постоје, али је питање каквог су она карактера и 

да ли су и на који начин ограничена. Другим речима, уколико та овлашћења нису ограничена и унапред позната 

свим учесницима једног процеса доношења одлуке, она врло лако могу довести до корупције. Због тога ће се 

значајан број циљева у ЛАП-у односити на потребу и значај смањења дискреционих овлашћења, односно на 

увођење услова, критеријума и мерила за доношење одлуке у најразличитијим областима, 

- одсуство јавности рада, односно одсуство транспарентности у раду; корупција настаје углавном тамо 

где не постоји могућности да се она открије, да се о њој сазна и да се због тога доживи осуда било које врсте 

(друштвена, морална, политичка или правна), 

- одсуство одговорности за рад, које у себи може садржати, на пример, следеће елементе: одсуство 

образлагања донете одлуке, одсуство могућности преиспитивања донете одлуке, одсуство извештавања о раду 

и одговарања за свој рад и слично, као и одсуство моралне, политичке, дисциплинске, прекршајне или кривичне 

одговорности, 

- одсуство надзора и контроле, било да она долази изнутра или споља (од других органа и инстанци или 

од јавности). Начелно посматрано, не би требало да постоји ниједна ситуација у којој поступање било ког 

органа јавне власти не подлеже нечијем надзору и  

- постојања сувишних процедура или непотребних интеракција и контаката између органа, служби, тела 

и службеника, које често не испуњавају циљ због којих постоје, већ временом постају саме себи сврха и које 

служе са остварење различитих коруптивних утицаја. 

 

ОБЈАШЊЕЊЕ ЗНАЧЕЊА ПОЈЕДИНИХ ПОЈМОВА ИЗ ЕЛЕМЕНАТА 

ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ 

 

Област: Област представља надлежност, односно подручје рада и деловања ЈЛС, те оквир у коме ЈЛС 

остварују своју надлежност. Област је најопштији појам и она представља јединствену целину која по својим 

карактеристикама садржи различите ризике за настанак корупције.  

Опис области: Опис области представља кратак наративни приказ ризика од корупције у тој области, 

односно опис важности бављења конкретном облашћу са становишта јавне политике која се односи на 

сузбијање и борбу против корупције.  

Циљ: Циљ представља очекивано стање које је потребно постићи, односно стање које ће након примене 

ЛАП-а омогућити сузбијање корупције у датој области. Једна област може садржати један или више циљева, у 

зависности од њеног карактера и слoжености.  

Индикатор циља: Индикатор, односно показатељ испуњености циља представља начин, појаву или 

стање којим се може доказати или показати да је циљ испуњен; другим речима, индикатором циља меримо 

испуњење циља. 
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Вредност индикатора: Вредност индикатора може бити базна и циљана (пројектована), и то: 

- Базна вредност индикаторa (односно полазна, садашња, тренутна вредност) представља вредност или 

меру која одражава постојеће стање у области која је дефинисана индикатором циља и 

- Циљана вредност индикатора (будућа, пожељна, планирана) представља вредност или меру која се 

жели постићи након спровођења конкретних мера и активности у датој области, односно након испуњења циља. 

Мера: Мера представља наредни корак у операционализацији претходно описаних елемената акционог 

плана, а пре свега циља који се жели постићи. Она се формулише као радња коју је потребно извести како би 

се њеним спровођењем дошло до остварења циља. 

Индикатор испуњености (квалитета) мере: Индикатором испуњености (квалитета) мере утврђујемо, 

односно меримо да ли је мера испуњена, као и да ли је испуњена на начин како је то дефинисано. 

Активност: Активност представља даљу конкретизацију мера, односно њено рашчлањивање на 

појединачне кораке из којих се састоји мера.  

Индикатори активности: Овом врстом индикатора се мери испуњеност наведене активности. 

Одговорни субјект: У овом делу се наводи ко је, према функцији, звању или радном месту, одговоран 

да се наведена активност реализује.  

Рок: Рок представља временску одредницу до које је неопходно спровести одређену активност.  

Напомене: Рубрика „напомене“ је остављена за било какву врсту додатних упутстава, смерница или 

појашњења која се не могу подвести ни под један од наведених елемената овог плана. 

 

 

 

 



 

Циљ 1.1: Повећана транспарентност у процесу усвајања прописа 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојене или измењене јавне политике у општини Тител које 

омогућавају пуну транспарентност процеса усвајања локалних прописа 

Усвајање прописа је дефинисано 

Статутом Општине Тител, као и 

Пословником Скупштине општине 

Тител 

 

Потребно је усвојити два општа акта који ће 

омогућити пуну транспарентност усвајања 

прописа 
 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

1.1.1. Дефинисање 

области, 

односно, врсте 

прописа за које 

је обавезна 

јавна расправа 

приликом 

доношења 

прописа 

 

Дефинисање 

области/врсте прописа 

спроведено кроз општи 

акт ЈЛС (Одлука 

Скупштине ЈЛС).  

 

Усвојити Одлуку од 

стране Скупштине 

општине о 

областима/ 

врстама прописа за 

које је обавезна јавна 

расправа приликом 

доношења прописа 

 

Усвојена 

Одлука 

Скупштине 

општине 

Скупштина 

општине  

До краја 2019 

године 

За спровођење 

ове активности 

нису потребна 

средства 

У процесу 

дефинисања 

области или 

врсте прописа за 

које је обавезна 

јавна расправа, 

постојећа 

законска 

решења о 

обавезним 

јавним 

расправама, је 

потребно 

проширити 

оним областима 

и врстама аката 

за које 

надлежни 

сматра да је за 

њих потребна 

обавезујућа 

јавна расправа 

Област 1: Усвајање прописа у органима општине Тител 

Опис области: Као што показују различите анализе и истраживања, процес усвајања прописа у Србији, није довољно транспарентан, заинтересованој јавности је 

често онемогућено да учествује у овом процесу и онда када постоји оправдан интерес за учешћем јавности, а објављивање прописа је углавном ограничено само на 

оно што представља законски минимум (објављивање у службеним гласилима, који за ширу јавност нису типичан и најчешћи извор информисања). Акционим планом 

за спровођење Националне стратегије предвиђено је да локалне самоуправе измене своје статуте, односно пословнике о раду скупштина у правцу јачања института 

јавних расправа, чиме ће утицај заинтересоване јавности, постати значајно већи. Осим тих измена у локалном правном оквиру, могуће је и потребно локалним 

антикорупцијским планом додатно садржински унапредити учешће јавности и на друге начине, осим кроз институт јавних расправа који је свакако најзначајнији. 
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1.1.2 Прописати 

правила 

одржавања 

јавних 

расправа.  

 

Правила о одржавању 

јавних расправа 

обухватају следеће 

елементе: објављивање 

позива на јавну 

расправу који садржи 

време  

трајања јавне расправе, 

форме у којим ће се 

јавна расправа 

организовати и текст 

нацрта прописа који је 

предмет јавне расправе; 

организовање најмање 

једног јавног скупа 

коме присуствује 

заинтересована јавност 

и службеник/  

функционер у чијој је 

надлежности област 

која се регулише 

предложеним 

прописом; објављивање 

извештаја о јавној 

расправи који садржи 

све предлоге који су 

добијени у току јавне 

расправе и информације 

о поступању по 

предлозима уз обавезно 

образложење за  

предлоге који су 

делимично или у 

потпуности одбијени 

Усвојити Правилник 

о одржавању јавних 

расправа који садржи 

елементе наведене у 

индикатору  

испуњености 

квалитета мере 

Усвојен 

Правилник о 

одржавању 

јавних расправа  

 

Секретар 

Скупштине 

општине 

До краја 2019. 

године 

За спровођење 

ове активности 

нису потребна 

средства 
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Циљ 1.2: Отклоњени ризици од корупције кроз увођење механизама за спречавање усвајања прописа који садрже ризике од корупције  

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу Општине Тител, којима се уводе механизми 

за спречавање усвајања прописа који садрже ризике од корупције  

Етички кодекс понашања 

функционера локалне самоуправе 

у Србији и кодекс понашања 

запослених у органима општине 

Тител 

 

Потребно је усвојити акт којим ће се 

успоставити механизам за спречавање усвајања 

прописа који садрже ризике од корупције.  

 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

1.2.1. Успоставити 

капацитет 

Општине Тител 

за спречавање 

усвајања прописа 

са уграђеним 

ризицима за 

корупцију 

 

Створене организационе 

претпоставке за бављење 

овом надлежношћу/ 

именовано лице/лица 

надлежна за анализу 

ризика од корупције у 

локалним прописима; 

обезбеђена обука лица 

која ће се  

бавити овом 

надлежношћу;  

успостављена обавеза да 

се анализа ризика од 

корупције доставља 

заједно са нацртом 

прописа приликом 

усвајања;  

успостављена обавеза 

извештавања, односно 

упознавања јавности са 

анализама ризика од 

корупције у прописима.  

Изменити и допунити 

Пословник Општинског 

већа прописивањем 

обавезе достављања 

анализе ризика од 

корупције уз нацрт 

општег акта  

 

Донете измене и 

допуне 

Пословника 

Општинског 

већа  

 

Општинско веће До краја 2019 

године 

За спровођење 

ове активности 

су потребна 

средства из 

буџета општине 
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Циљ 2.1. Успостављен механизам за спречавање „трговине јавним овлашћењима“  

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Омогућен увид јавности у све уговоре које су органи ЈЛС, као и јавна 

предузећа и друге организације којима је оснивач ЈЛС, закључили са 

функционерима (функционерима у смислу Закона о Агенцији за борбу 

против корупције)  

 

У тренутку израде ЛАП-а, механизам 

за спречавање трговине јавним 

овлашћењима није успостављем 

актима ЈЛС  

 

У поступку спровођења ЛАП-а, потребно је 

усвојити општи правни акт о успостављању 

обавезе органа ЈЛС као и свих јавних предузећа 

и других организација којима је оснивач ЈЛС, да 

објаве све уговоре које су закључили са 

функционерима 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни субјект Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

2.1.1. Успоставити 

обавезу органа 

ЈЛС, као и свих 

јавних служби, 

јавних предузећа, 

других 

организација 

којима је оснивач 

ЈЛС, да објаве све 

уговоре које су 

закључили са 

Усвајање акта који 

ће регулисати ову 

обавезу;  

сви уговори 

објављени на 

интернет 

презентацији ЈЛС, 

у складу са 

одредбама прописа 

који регулишу 

Усвојити Одлуку 

Скупштине општине о 

успостављању обавезе 

органа ЈЛС као и свих 

јавних предузећа и других 

организација којима је 

оснивач ЈЛС, да објаве све 

уговоре које су закључили 

са функционерима  

 

Усвојена 

Одлука 

Скупштине 

општине  

 

 

Председник 

Скупштине 

општине  

и Начелник 

Општинске управе  

До краја 

2019 

године 

За спровођење 

ове активности 

нису потребна 

средства 

У процесу 

успостављања 

обавезе органа 

ЈЛС као и свих 

јавних 

предузећа, и 

других 

организација 

којима је 

оснивач ЈЛС, да 

објаве све 

Област 2: Управљање сукобом интереса на локалном нивоу 

Опис области: На локалном нивоу власти присутан је велики број функционера у смислу одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције (“Службени гласник 

РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 - одлука УС). Они имају значајан утицај на процес доношења одлука, 

односно у могућности су да одлучују о јавном интересу и да доношењем одлука (општих и појединачних) подреде јавни интерес приватном, што је једна од најопштијих 

дефиниција сукоба интереса. Услед једне од одлика локалне заједнице, која се може назвати недовољном конкуренцијом људског капитала (недовољан број људи са 

потребним управљачким и лидерским капацитетима, нарочито у малим локалним самоуправама које су услед демографских кретања у депопулацији), често долази до 

монополизације моћи и утицаја, односно до ситуације у којој мали број појединаца држи кључне позиције у различитим секторима функционисања локалне средине 

(јавном, приватном и цивилном сектору). Специфичност локалне самоуправе у овом погледу је и у томе, што је једна група локалних функционера изабрана на 

непосредним изборима, услед чега подлежу нешто другачијем регулисању неспојивости функција и сукоба интереса. На овом нивоу власти се и начин доласка на 

функцију, односно чињеница непосредног избора ове групе функционера, често тумачи и као основ посебне врсте легитимитета за коју се сматра да аболира одборнике 

од обавеза у заступању и заштити јавног интереса, што не сме бити случај, напротив. Сви ови фактори утичу на то да су појавни облици и различите врсте сукоба 

интереса на локалном нивоу присутни и да нужно морају бити предмет регулисања локалног антикорупцијског плана. Осим функционера, посебну пажњу у овој 

области потребно је посветити и службеницима, односно запосленима у органима ЈЛС.  

Случајеви сукоба интереса на локалном нивоу морају бити препознати и у локалним документима, тако да локална заједница мора бити први ниво који ће такве моделе 

понашања препознавати, спречавати и упућивати на за то предвиђено поступање. 
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функционерима 

(функционерима у 

смислу Закона о 

Агенцији за борбу 

против корупције)  

 

заштиту података о 

личности  

уговоре које су 

закључили са 

функционерима 

и са 

запосленима у 

органима ЈЛС, 

консултовати 

постојећа 

законска 

решења о 

обавези 

пријављивања 

приватних 

интереса 
 

Циљ 2.2.  Смањење случајева сукоба интереса запослених у органима ЈЛС  

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Успостављени делотворни механизми за управљање сукобом интереса 

запослених у органима ЈЛС  

У тренутку израде ЛАП-а, питање 

сукоба интереса запослених у 

органима ЈЛС није дефинисано 

актима ЈЛС  

У поступку спровођења ЛАП-а, потребно је усвојити 

један општи правни акт који регулише материју 

сукоба интереса запослених у органима ЈЛС  

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

2.2.1. Општим актом 

ЈЛС регулисати 

материју сукоба 

интереса 

запослених у 

органима ЈЛС  

 

Дефинисана 

процедура за 

поступање у 

случајевима сумње о 

постојању сукоба 

интереса; дефинисана 

процедура за 

пријављивање сумње о 

сукобу интереса; 

сукоб интереса 

запослених у 

интерним актима ЈЛС 

дефинисан као тежа 

повреда радне обавезе 

 

Усвојити акт који 

регулише материју сукоба 

интереса запослених у 

органима ЈЛС  

 

Усвојен акт који 

регулише 

материју сукоба 

интереса 

запослених у 

органима ЈЛС  

 

Начелник 

општинске 

управе  

 

30.09.2019. За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси  

 

У процесу 

усвајања 

Правилника који 

регулише 

материју сукоба 

интереса 

запослених у 

органима ЈЛС, 

консултовати 

постојећа 

законска решења 

о обавези 

пријављивања 

приватних 

интереса 
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Циљ 3.1. Постигнута пуна примена и праћење прописа у области заштите узбуњивача  

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Обезбеђени адекватни механизми за примену и праћење примене Закона о 

заштити узбуњивача  

 

У тренутку израде ЛАП-а примена и 

праћење прописа у области заштите 

узбуњивача нису дефинисани актима 

ЈЛС  

 

Потребно је усвојити правни акт, који ће 

омогућити праћење прописа у области заштите 

узбуњивача (Правилник о примени и праћењу 

примене Закона о заштити узбуњивача ) и 

спровести адекватну обуку, одређеног лица, из 

области заштите узбуњивача 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

3.1.1. Успоставити 

механизам за 

праћење 

примене Закона 

о заштити 

узбуњивача  

 

Успостављена обавеза 

извештавања о примени 

интерног акта који се 

односи на поступак 

унутрашњег узбуњивања 

и поступања по пријавама 

узбуњивача,  у складу са 

прописима који регулишу 

заштиту података о 

личности  

 

Донети Парвилник о 

примени и праћењу 

примене Закона о 

заштити узбуњивача, 

којим ће се 

успоставити обавеза 

извештавања о 

примени интерног 

акта који се односи на  

поступак унутрашњег 

узбуњивања и којим 

ће се успоставити 

обавеза објављивања 

Донесен интерни 

акт (Правилник) о 

примени и праћењу 

примене Закона о 

заштити 

узбуњивача  

 

Начелник 

Општинске 

управе  

 

До краја 2019. 

године 

За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни ресурси  

 

 

Област 3: Разоткривање корупције кроз заштиту узбуњивача и кроз управљање пријавама и представкама корисника услуга на рад службеника и органа ЈЛС 

Опис области: Пријавама сумње на корупцију која долази од стране запослених (узбуњивача) и/или корисника услуга органа ЈЛС омогућава се разоткривање и 

санкционисање потенцијалних случајева корупције до којих је дошло. У исто време, ови механизми имају и превентивну улогу, јер њихово постојање одвраћа 

потенцијалне актере коруптивних радњи. Због значаја који имају механизми за пријаву сумњи на корупцију или друге неправилности, па и на поступања службеника 

у случајевима који не морају увек имати везе са корупцијом, важно је ове механизме детаљније разрадити и омогућити њихово функционисање у свакој ЈЛС. Осим 

тога, заштита свих лица која пријављују сумњу на корупцију посебан је изазов у овој области на који је неопходно посебно додатно обратити пажњу.  

Када је реч о пријави сумње на корупцију и заштити лица која пријављују сумњу на корупцију, ова област је регулисана Законом о заштити узбуњивача (Сл. гласник 

РС, бр. 128/2014), који је усвојен крајем 2014. године и који је почео да се примењује 1. јуна 2015. године. Према чл.16 Закона, сваки послодавац (а тиме и сваки орган 

јавне власти) који има више од десет запослених има обавезу да општим актом уреди поступак унутрашњег узбуњивања, као и да свој општи акт истакне на видном 

месту у институцији. Међутим, локалним планом за борбу против корупције потребно је ојачати механизам примене и праћења и Закона и интерног акта и то пре свега 

кроз обавештавање запослених о правима и обавезама које проистичу из правног оквира, кроз успостављање обавезујућег механизма извештавања о примени акта, као 

и кроз адекватну обуку лица која су надлежна за пријем пријава сумње на корупцију. На тај начин би свака појединачна ЈЛС својим интерним антикорупцијским планом 

додатно ојачала ову област, односно исказала своју посвећеност адекватној и суштинској примени постојећих и обавезујућих прописа у области заштите узбуњивача.  
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извештаја на интернет 

страници  

3.1.2 Успоставити и 

ојачати 

капацитете 

лица задужених 

за пријем и 

поступање по 

пријавама 

узбуњивача 

Успостављање и јачање 

капацитета лица 

задужених за пријем и 

поступање по пријавама 

узбуњивача подразумева  

организовање и 

упућивање лица на 

адекватне обуке из ове 

области  

Организовање 

адекватних обука за 

лица задужена за 

пријем и поступање по 

пријавама и 

упућивање на обуке у 

организацији 

надлежних органа  

 

Организоване 

обуке за лица 

задужена за пријем 

и поступање по 

пријавама и  

учешће наведених 

лица у обукама 

других органа  

 

Начелник 

Општинске 

управе 

До краја 2019. 

године 

Потребни 

ресурси из 

буџета Општине 

Мера је 

делимично 

преузета из 

Модела 

 

Циљ 3.2. Успостављена регистрација информација и кориговање организације у ЈЛС у складу са пријавама и представкама које добија из спољашњег 

окружења  

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Успостављен механизам подношења и поступања по пријавама и 

представкама странака у вези са радом органа ЈЛС  

 

У тренутку израде ЛАП-а регистрација 

информација и кориговање 

организације у ЈЛС нису регулисани 

јавним политикама ЈЛС  

 

Потребно је усвојити општи правни акт који 

садржи одредбе о механизму подношења и 

поступања по пријавама и представкама 

странака у вези са радом органа ЈЛС 

(Правилник објавити на интернет 

презентацији општине и у просторијама 

органа ЈЛС)  

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

3.2.1. Обезбедити 

функционалност 

механизма 

подношења и 

поступања по 

пријавама и  

представкама  

странака у вези са 

радом органа ЈЛС 

Регулисана процедура за 

жалбе на рад запослених 

у ЈЛС и  

објављена на интернет 

презентацији органа 

општине и у 

просторијама органа 

општине 

Усвојити интерни 

акт који регулише 

процедуру за жалбе 

на рад запослених у 

ЈЛС и објавити исти 

на интернет 

презентацији и у 

просторијама органа 

ЈЛС   

Усвојен интерни акт 

који регулише 

процедуру за жалбе 

на рад запослених у 

ЈЛС и објављен на 

интернет 

презентацији и у 

просторијама органа 

ЈЛС   

Начелник 

Општинске 

управе  

 

До краја 2019. 

године 

За спровођење 

ове активности 

нису потребни 

додатни 

ресурси  
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Циљ 4.1. Отклоњени ризици од корупције у постојећем систему управљања јавним предузећима на локалном нивоу  

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС које смањују постојећа 

дискрециона овлашћења и повећавају транспарентност у управљању 

јавним предузећима на локалном нивоу 

У тренутку израде ЛАП-а, постоји Одлука о 

начину и поступку именовања директора 

ЈП  

 

Потребно је прилагодити Одлуку новим 

законским решењима као и донети интерни 

акт који обезбеђује јавност рада Комисије у 

циљу транспарентности  

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни субјект Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

4.1.1 Припремити и 

усвојити акт 

којим се ближе 

уређују услови 

и критеријуми 

за именовање 

чланова 

комисија за 

спровођење 

конкурса за 

избор 
директора 

јавних 

предузећа 

Усвојити интерни акт, 

којим се ближе уређују 

услови и критеријуми за 

именовање чланова 

комисија за спровођење 

конкурса за избор 

директора јавних 

предузећа  

 

Припремити и 

усвојити акт којим се 

ближе уређују услови 

и критеријуми за 

именовање чланова 

комисија за 

спровођење конкурса 

за избор директора 

јавних предузећа  

 

Донет интерни акт 

којим се ближе 

уређују услови и 

критеријуми за 

именовање чланова 

комисија за 

спровођење конкурса 

за избор директора 

јавних предузећа  

 

Скупштина 

општине 

До краја 

2019. 

године 

За ову меру 

нису 

потребни 

додатни 

ресурси 

 

4.1.2 Обезбедити 

јавност рада 

Комисије за 

На интернет презентацији 

објавити сва документа о 

раду Комисије за 

Донети интерни акт 

који регулише ову 

меру 

Донет интерни акт 

који регулише ову 

меру 

Комисија  До краја 

2019. 

године  

За ову меру 

нису 

потребни 

Садржај 

активности из 

ове мере може 

Област 4: Однос између јединица локалне самоуправе и јавних служби, јавних предузећа и других организација које ЈЛС оснива и делом или у потпуности финансира 

и контролише 

Опис области: Јединице локалне самоуправе оснивају, финансирају и врше надзор над радом установа, служби, организација и јавних предузећа, којима поверавају 

вршење надлежности од јавног и општег интереса за локално становништво. Број, врста и делокруг рада ових органа се разликује од једне до друге ЈЛС, али је свима 

заједничко то што се одговорност за њихово (не)функционисање налази на органима ЈЛС који их оснивају и контролишу и који рад претходно наведених органа треба 

да регулишу и са становишта антикорупцијских механизама.  Због тога, локални антикорупцијски планови треба да садрже и мере за регулисање односа између ЈЛС 

и оних органа за чије је функционисање она одговорна.  

Овај део ЛАП-а је подељен на два дела – један се односи на управљање јавним предузећима, јер је законодавац постојећим правним оквиром знатно већу пажњу 

посветио овом типу органа јавне власти; осим тога, пажња јавности са становишта сузбијања корупције је већа у случају јавних предузећа него других органа које ЈЛС 

оснива, пре свега због њиховог значаја и буџета којима располажу. Други део односи се на ризике од корупције који настају на релацији између ЈЛС и других органа 

јавне власти, који не припадају јавним предузећима, а који чини широк спектар јавних служби, установа и организација на локалном нивоу. Један део мера који је 

заједнички за оба типа органа јавне власти (као што је праћење рада и финансијска контрола) биће дат у другом делу који се односи на све органе јавне власти. 

стр
ан

а 1
4
9
 

3
. ап

р
и

л
 2

0
1
9

. го
д

. 

 

б
р

о
ј: 3

 
С

л
у

ж
б

ен
и

 л
и

ст о
п

ш
ти

н
е Т

и
тел

 



спровођење 

конкурса за 

избор 

директора 

јавних 

предузећа  

спровођење конкурса за 

избор директора јавних 

предузећа (одлуке, 

записници, итд.) 

додатни 

ресурси 

бити садржана у 

акту из мере 4.1.1 

(објављивање 

свих докумената 

о раду Комисије 

за спровођење 

конкурса за избор 

директора јавних 

предузећа 

(одлуке, 

записници, итд.) 

 

Циљ 4.2. Обезбеђена начела доброг управљања у односу између ЈЛС и других органа јавне власти (установа, служби, органа и организација) које оснива 

ЈЛС  

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС које обезбеђују потпуну доступност 

праћења рада и учинака и контролу свих јавних служби, јавних предузећа 

и других организација које ЈЛС оснива 

 

У тренутку израде ЛАП-а 

транспаретност и одговорност у раду, 

праћење рада и финансијска контрола, 

реализује се усвајањем извештаја о раду 

са финансијским показатељима, од 

стране оснивача тј.Скупштине општине 

 

Потребно је транспарентност и одговорности 

у раду, назначене у базној вредности 

индикатора, повећати, а на начин да се 

објављују све значајније информације на 

званичном сајту општине. Усвојити најмање 

један интерни акт којим се регулише ова 

област 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

4.2.1 Обезбедити 

потпуну 

доступност 

информација о 

свим органима 

јавне власти које 

ЈЛС оснива и 

делом или у 

потпуности 
финансира или 

контролише  

 

На интернет 

презентацији ЈЛС 

објављен регистар 

свих јавних предузећа 

и других организација 

које ЈЛС оснива и 

делом или у 

потпуности финансира 

или контролише, а 
која садржи 

информације о 

оснивању, 

финансирању, 

утрошку средстава, 

Израдити регистар и 

објавити на интернет 

презентацији Општине 

Израђен и објављен 

регистар 

Начелник 

Општинске 

управе 

До 

30.09.2019. 

године 

За ову меру нису 

потребни 

додатни ресурси 

Активности 

из ове мере 

предвидети 

актом из тачке 

4.2.2 
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органима управљања, 

резултатима 

пословања и 

пословним плановима; 

Успостављена обавеза 

редовног ажурирања 

регистра  

4.2.2 Успоставити 

механизам за 

сврсисходно 

управљање 

финансијама 

јавних предузећа, 

установа, органа и 

организација које 

оснива ЈЛС  

Усвојен интерни акт 

којим се дефинишу: 

јасни и прецизни 

критеријуми за 

расподелу јавних 

финансија, елементи 

финансијских планова, 

процедура контроле 

сврсисходности и 

законитости трошења 

средстава  

Усвојити интерни акт 

за управљање 

финансијама  

 

Усвојен интерни акт 

за управљање 

финансијама  

 

Општинско веће- 

Скупштина 

општине 

До 

30.09.2019. 

године 

За ову меру нису 

потребни 

додатни ресурси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Област 5: Јавно-приватна партнерства и концесије  

Опис области: Јавно-приватно партнерство (ЈПП) представља дугорочну сарадњу између јавног и приватног сектора, односно партнера из јавног и приватног сектора, 

ради обезбеђења финансирања, изградње, реконструкције, управљања или одржавања инфраструктурних и других објеката од јавног значаја и пружања услуга од 

јавног значаја. Јавно-приватна партнерства се углавном успостављају у реализацији пројеката или ради пружања услуга које традиционално обезбеђује јавни сектор, 

али који из различитих разлога, потреба и оправданости у реализацију тих пројеката укључују приватни сектор, уз адекватну поделу улагања, ризика, одговорности и 

добити међу партнерима. Концесија, пак, представља врсту ЈПП, односно врсту уговорне сарадње између јавног и приватног партнера, којом је уређено комерцијално 

коришћење природног богатства, односно добра у општој употреби која су у јавној својини или обављање делатности од општег интереса. Концесијом надлежно јавно 

тело уступа домаћем или страном субјекту природна богатства или добра у јавној својини на одређено време, под посебно прописаним условима, уз плаћање 

концесионе накнаде, при чему приватни партнер сам сноси ризик везан за комерцијално коришћење предмета концесије.  

Ова област се не разрађује у ЛАП-у Општине Тител, будући да је Радна група за израду ЛАП-а оценила да је позитивно-правним прописима уређена на начин који 

искључује могућност ризика настанка корупције.  
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Циљ 6.1. Успостављени механизми за управљање имовином у својини ЈЛС  

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС које обезбеђују одговорно 

управљање јавном својином ЈЛС  

 

У стренутку доношења ЛАП- а не 

постоји усвојена ниједна јавна 

политика на нивоу ЈЛС, која 

обезбеђује одговорно управљање 

јавном својином 

У периоду примене ЛАП-а потребно је усвојити 

један општи акт који ће омогућоти пуну 

транспарентност и ближе уредити област стицања 

и располагања имовином у својини општине  

Р. бр. Назив мере Индикатор Активности Индикатори Одговорни Рок Потребни Напомене 

Област 6: Управљање јавном својином ЈЛС 

Опис области: Према Закону о јавној својини (“Службени гласник РС”, бр. 72/11 и 88/13), ЈЛС је један од титулара јавне својине у Републици Србији. Овом нивоу 

власти је дата могућност стицања, коришћења, управљања, преноса и надзора над јавном својином, што представља сложену и одговорну надлежност, чије вршење 

садржи различите ризике од корупције. Уколико процес управљања јавном својином није добро регулисан, то може створити услове да се јавна својина користи за 

остваривање приватних интереса оних који њом управљају, директно или индиректно. Ризик за овакве догађаје је утолико већи уколико својински односи између 

различитих нивоа власти још увек нису у потпуности регулисани, јер је поменутим законом ЈЛС релативно тек од скоро, од 2011. године, омогућено располагање 

сопственом имовином.  

Суштину ефикасне регулације управљања јавном својином чине два сегмента: први се односи на непостојање аката који регулишу процес утврђивања јавне својине, 

усклађивања фактичког са књиговодственим стањем својине, као и аката којима се врше процеси стицања, отуђивања, располагања и контроле над јавном својином 

која је дата на располагање другим лицима. Иако поменути закон до одређеног нивоа регулише ове обавезе, њиме је значајан део регулације процеса остављен у 

надлежност ЈЛС. Отуда се оправдано поставља питање да ли су све ЈЛС регулисале ове процесе и да ли су их регулисале адекватно и квалитетно.  

Други сегмент у области управљања јавном својином односи се на транспарентност њеног располагања. Успостављање локалних регистара јавне својине представља 

један корак у овој области, док је омогућавање увида јавности у регистре подједнако важан процес. Регистар непокретности у јавној својини успостављен је кроз 

апликативни софтвер Републичке дирекције за имовину, а у који су и ЈЛС дужне да уносе податке о непокретностима као титулари непокретности у јавној својини. 

Законом, међутим, није прописано да је овај централни регистар јаван. С друге стране, ЈЛС могу имати свој регистар поред овог прописаног ЗЈС. Управо то што Закон 

не спречава ЈЛС да формирају своје регистре (а већина их и иначе има, односно формира их за своје потребе), могуће је и потребно ојачати транспарентност управљања 

јавном својином на локалном нивоу, јер не постоји ниједан оправдан разлог да информације о јавној својини не буду јавне, уз сва постојећа ограничења која су већ 

прописана нормативом која регулише поступање са личним подацима. ЈЛС могу предвидети објављивање регистара јавне својине, регистара јавне својине дате на 

располагање другим лицима, регистара корисника имовине дате у закуп/коришћење, регистара оних којима је због злоупотреба одузето право закупа/коришћења и 

тако даље. Потребно је предвидети начине креирања и садржај ових база података, процедуру и одговорност њиховог ажурирања и заштите података у њима, а потом 

и јавно објављивање на адекватне начине, услове и процедуру давања јавне својине ЈЛС на коришћење другим лицима, као и контролу процеса која мора бити потпуна 

и мора обухватити контролу начина управљања и контролу (не)наплаћених потраживања у смислу дуговања за закуп.  

Према Закону о локалној самоуправи, ЈЛС имају надлежност да оснивају и управљају сопственим робним резервама. Роба набављена за потребе робних резерви 

представља врсту јавне својине, чија се набавка, складиштење и употреба мора прецизно регулисати, како би се избегле злоупотребе у овој области. Закон о робним 

резервама регулише само републичке робне резерве и наводи да „аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе могу, зависно од својих потреба и могућности, 

образовати робне резерве, у складу са овим законом“ (чл. 3, став 3.), без детаљније регулације. У оним ЈЛС које су основале своје робне резерве потребно је прописати 

мере којим ће се ова област детаљно регулисати. Потребно је донети неопходан правни оквир или унапредити постојећи, на начин да се уреде следеће области: 

процедура набавке роба, процедура складиштења (нарочито у случају када се складиштење поверава приватним лицима, услед недостатка капацитета и простора које 

поседује локална самоуправа), процедура, услови и критеријуми расподеле робе из робних резерви, као и систем контроле. 
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мере испуњености 

(квалитета) мере 

активности субјект ресурси 

6.1.1 Успоставити и 

објавити регистар 

јавне својине 

Општине Тител  

Успостављен и 

објављен Регистар јавне 

својине Општине 

Успоставити и 

објавити Регистар 

јавне својине 

Општине на 

званичној 

пезентацији 

Општине 

Успостављен и 

објављен 

Регистар јавне 

својине Општине 

на званичној 

презентацији 

Општине 

Начелник 

Општинске 

управе 

До 30.09.2019. 

године 

За ову меру нису 

потребни  додатни 

ресурси 

 

6.1.2 Општим актима 

регулисати 

процедуре  

стицања и 

располагања 

становима у јавној 

својини Општине 

Тител  

 

Усвојени општи акти 

који нарочито треба да 

садрже:  

обавезу и начин 

објављивања јавних  

позива за стицање и 

располагање становима 

у јавној својини;  

прописивање услова, 

критеријума и 

процедуре за отуђење 

или давање станова у 

јавној својини Општине 

Тител на коришћење 

другим лицима;  

прописивање механизма 

контроле стања јавне 

својине;  

прописивање 

одговорности и санкција 

за кршење одредаба из 

општег акта.  

Усвојити Одлуке 

којима се регулишу 

процедуре  

стицања и 

располагања 

становима у јавној 

својини Општине 

Тител  

 

Усвојене Одлуке 

којима се 

регулишу 

процедуре  

стицања и 

располагања 

становима у 

јавној својини 

Општине Тител  

 

Скупштина 

општине 

До краја 2019. 

године 

За ову меру нису 

потребни  додатни 

ресурси 

Мера је 

делимично 

преузета из 

Модела 

ЛАП-а 
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Циљ 7.1. Отклоњене околности и могућност утицаја на рад органа ЈЛС кроз давање донација  

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС којима се уводе механизми за 

отклањање околности и могућности утицаја на рад органа ЈЛС кроз 

давање донација 

У моменту доношења ЛАПА не постоје 

јавне политике на локалном нивоу које 

регулишу ову област 

 

Треба донети минимално два општа правна акта 

који би регулисала ову област у смислу 

утврђивања оправданости и исплативости 

пријема донација, потенцијалних сукоба од 

стране донотора, могућност наменског 

коришћења донације и других питања везаних 

за реализацију исте  

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни субјект Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

7.1.1 Прописати 

обавезу 

Усвојен интерни акт 

који садржи обавезу да 

Усвојити интерни 

акт о донацијама 

Усвојен акт од 

стране 

Општинско веће До краја 

2019. 

Нису 

потребни 

Интерни акт треба 

да предвиди 

Област 7: Управљање донацијама које прима ЈЛС 

Опис области: Законом о донацијама и хуманитарној помоћи (“Службени лист СРЈ”, бр. 53/01, 61/01 – испр. И 36/02 и “Службени гласник РС”, бр. 101/05 – др. Закон) 

прописано је да органи јавне власти – државни органи, јединице локалне самоуправе, јавна предузећа и јавне установе могу примати донацијe у роби (осим дувана и 

дуванских прерађевина, алкохолних пића и путничких аутомобила), услугама, новцу, хартијама од вредности, имовинским и другим правима. Међутим, Законом није 

уређен низ питања са становишта спречавања корупције као што су: прецизирање да се под донацијом подразумевају и поклони дати органима јавне власти; 

прописивања услова за давање донација органу јавне власти како би се избегао сукоб интереса, тј. утицај на законитост, непристрасност и објективност рада органа; 

утврђивање контролних механизама за испитивање оправданости и исплативости донација органима јавне власти, праћење наменског коришћења средстава донација 

у сваком конкретном случају, као и обезбеђивање транспарентности пријема донација кроз формирање јединственог јавног регистра који би садржао податке о свим 

донацијама органу јавне власти и њиховом коришћењу. Неадекватна регулација ове области омогућава да физичка и правна лица дају донације органима јавне власти 

који би требало да контролишу њихов рад или пред којима они остварују права и регулишу обавезе. Даваоци донација на тај начин себи могу обезбедити повлашћен 

положај, додатне повластице или избегавање санкције у случају да предвиђена контрола ЈЛС утврди да је било неправилности у њиховом раду. Ова врста утицаја не 

мора производити корупцију у ужем смислу речи (јер може, али и не мора бити остваривања приватне користи представника органа јавне власти који као правно лице 

прима донацију), али може озбиљно нарушити интегритет органа јавне власти, поверење јавности у његов рад и законито, непристрасно и професионално поступање 

органа у односу према даваоцима донација.  

Агенција за борбу против корупције упутила је у јуну 2016. године Иницијативу за допуне Закона о донацијама и хуманитарној помоћи, које би требало да отклоне 

уочене ризике. Међутим, с обзиром да није познато да ли ће и када допуне овог Закона бити усвојене, односно када ће оне почети да се примењују, ЈЛС могу својим 

интерним актима да предвиде отклањање појединих ризика у овој области и да на тај начин ојачају своју отпорност на потенцијалне коруптивне утицаје кроз давање, 

односно кроз пријем донација. У том смислу речи, могуће је интерним актима предвидети успостављање контролних механизима за испитивање оправданости и 

исплативости донација ЈЛС, као и механизама за праћење наменског коришћења средстава донација. Циљ ове контроле би требало, осим осталог, да буде испитивање 

да ли у сваком конкретном случају донација ЈЛС носи са собом неке прикривене трошкове, који превазилазе вредност саме донације, као и да ли се средства из 

донација наменски користе. Даље, неопходно је предвидети да је ЈЛС као прималац донације дужан да након реализације, у одређеном року, сачини и на својој 

интернет презентацији објави извештај о реализацији донације. На крају, потребно је предвидети формирање јединственог јавног регистра, као електронске базе, који 

би садржао податке о свим донацијама ЈЛС и њиховом коришћењу, чиме би се значајно унапредила транспарентност овог процеса, која је до сада била на веома 

ниском нивоу. 
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претходног 

утврђивања да ли 

постоји 

потенцијални  

или стварни 

сукоб интереса 

приликом 

пријема донације  

 

се пре пријема донације 

утврди да ли се давалац 

донације (без обзира да 

ли је правно или  

физичко лице) налази у 

специфичном односу и 

положају у односу на 

ЈЛС у смислу да:  

- ЈЛС врши контролу и 

надзор над радом 

донатора;  

- Донатор пред 

службама и органима 

ЈЛС остварује 

предвиђена права и 

испуњава прописане 

обавезе;  

- Донатор представља 

повезано лице са неким 

јавним функционером 

ЈЛС.  
 

Интерни акт треба да 

предвиди обавезу 

одбијања донације 

уколико се утврди да 

постоје елементи сукоба 

интереса у односу 

између даваоца 

донације и ЈЛС 

који утврђује 

елементе који се 

наводе у 

индикаторима 

испуњености мера  

 

Општинског 

већа  

 

године додатни 

ресурси  

 

обавезу одбијања 

донације уколико 

се утврди да 

постоје елементи 

сукоба интереса у 

односу између 

даваоца донације и 

ЈЛС 

7.1.2 Прописати 

обавезу 

формирања 

јединственог 

јавног регистра 

који би садржао 

податке о свим 
донацијама ЈЛС 

и њиховом 

коришћењу  

Усвојен интерни акт 

који садржи обавезу 

формирања 

јединственог јавног 

регистра, као 

електронске базе 

података, који би 
садржао податке о свим 

донацијама ЈЛС и 

њиховом коришћењу, а 

исти се редовно 

ажурира на интернет 

презентацији ЈЛС  

Усвојити интерни 

акт и редовно 

ажурирати 

јединствен регистар 

донација на 

интернет 

презентаацији ЈЛС  
 

Усвојен интерни 

акт и ажуриран и 

објављен на 

интернет 

презентацији 

ЈЛС 

Кабинет председника 

Општине 

До краја 

2019. 

године 

За ову меру 

нису потребни 

додатни 

ресурси  

 

 

стр
ан

а 1
5
5
 

3
. ап

р
и

л
 2

0
1
9

. го
д

. 

 

б
р

о
ј: 3

 
С

л
у

ж
б

ен
и

 л
и

ст о
п

ш
ти

н
е Т

и
тел

 



 

 

Циљ 8.1. Повећана транспарентност администр. процедура за остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга ЈЛС  

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Успостављен јавно доступан регистар свих административних процедура за 

остваривање права и обавеза корисника услуга ЈЛС  

 

У тренутку израде ЛАП-а не постоји 

доступан регистар за све 

административне процедуре за 

остваривање права и обавеза 

корисника услуга ЈЛС  

Потребно је успоставити Регистар свих 

административних процедура   

 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

8.1.1 Обезбеђење потпуне 

доступности 

информација о свим 

административним 

процедурама за 

остваривање права и 

регулисање обавеза 

корисника услуга ЈЛС 

Сачињен и на 

интернет 

презентацији ЈЛС 

објављен регистар 

свих 

административних 

процедура за 

Сачинити и на 

интернет презентацији 

ЈЛС објавити регистар 

свих 

административних 

процедура за 

остваривање права и 

обавеза корисника  

Сачињен и на 

интернет презентацији 

ЈЛС објављен регистар 

свих 

административних 

процедура за 

остваривање права и 

обавеза корисника  

Начелник 

Општинске 

управе 

До 

30.09.2019. 

године 

За ову меру 

нису 

потребни 

додатни 

ресурси 

Постоји списак 

услуга које орган 

врши, а који 

садржи основне 

информације, а 

доступан је у 

Информатору о 

раду органа 

Област 8: Регулација административних процедура и унапређење контроле процедура за остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга ЈЛС 

Опис области: На нивоу ЈЛС спроводи се велики број поступака у којима грађани остварују своја права пред службама локалне управе у којима постоји „двострана 

комуникација“ на релацији подносилац захтева – службеник. Реч је о поступцима у којима се одлучује о правима и обавезама грађана и у којима странка подноси 

захтев са одређеном документацијом, а на основу које службеник доноси одређени акт. Потенцијални проблеми и коруптивни ризици код овакве врсте процедура могу 

се пронаћи на више нивоа. Најпре, поједине процедуре, рокови, критеријуми и услови поступака који се воде пред органима ЈЛС нису довољно прецизни, што оставља 

дискрециона овлашћења службеницима да решавају о предметима у различитим роковима, уз тражење различитих и неуједначених врста доказа и документације, па 

и са различитим исходима, уз плаћање различитих надокнада или такси. То отвара простор за корупцију у смислу да се у овако нерегулисаним процедурама остварује 

потенцијални и стварни утицај странака на службенике да убрзају/успоре процедуре или одлуче са/без потребних услова. Први проблем са овом врстом процедура је 

и у томе што не постоји прецизна и свеобухватна листа о којим процедурама на нивоу јединица локалне самоуправе је, заправо, реч. Због тога, задатак сваке ЈЛС треба 

да буде израда упутства/плана пописа ових процедура у појединачним ЈЛС, потом њихов попис и објављивање да би се, након тога, за поједине од тих процедура 

одлучивање (тамо где је то, наравно, могуће и што је у надлежности ЈЛС) спровела мера отклањања ризика од корупције у смислу смањења дискреције службеника, 

односно прецизирања постојећих или успостављања додатних критеријума за одлучивање, прецизирања рокова, израде додатних упутстава и образаца и слично.  

Други проблем који се јавља у овом контексту је одсуство контроле у овим поступцима, која би дошла или од стране трећих, заинтересованих лица (којих често нема 

у оваквој врсти „једностраначких поступака“, јер не постоје друге заинтересоване стране које би биле упознате са предметом) или интерно, од руководилаца или неке 

друге инстанце (јер се углавном сматра да за тим или нема потребе или нема довољног капацитета). У таквој ситуацији се може десити да странка не поднесе потребну 

документацију, а да се одлучи позитивно и у њену корист, јер све остаје између ње и службеника, који на овакву врсту поступања може бити подстакнут различитим 

коруптивним механизмима. Оваква врста ризика се може отклонити увођењем система унакрсне, периодичне и редовне контроле предмета, како одстране 

руководилаца, тако и системом међусобне провере обраде ове врсте предмета међу службеницима који овакве предмете обрађују. Веома је важно да ова врста 

контролног механизма буде дефинисана као писана процедура, како би се избегло да се тај механизам злоупотреби и претвори у притисак на рад службеника. 
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остваривање права и 

обавеза корисника  

улуга ЈЛС 

улуга ЈЛС улуга ЈЛС Општине Тител, 

те је потребно 

размотрити исти 

и формирати 

Регистар  
 

Циљ 8.2. Унапређен систем контроле спровођења административних процедура за остваривање права и обавеза корисника услуга ЈЛС 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојене интерне процедуре којима се регулише систем контроле 

спровођења административних процедура за остваривање права и 

обавеза корисника услуга органа Општине Тител 

 

Не постоје усвојене интерне процедуре 

којима се регулише систем контроле 

спровођења административних 

процедура за остваривање права и 

обавеза корисника услуга органа 

Општине Тител 

Усвојена интерна процедура којом се регулише 

систем контроле спровођења административних 

процедура за остваривање права и обавеза 

корисника услуга органа Општине Тител 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

8.2.1 Усвајање интерног 

акта којим се 

регулишу процедуре 

контроле спровођења 

административних 

процедура за 

остваривање права и 

обавеза корисника 

услуга органа ЈЛС  

 

Усвојен интерни акт 

треба да садржи 

методологију 

одабира 

броја/врсте/типа 

предмета који ће 

бити контролисан, у 

складу са њиховим 

бројем, бројем 

службеника који их 

обрађују, 

расположивим 

капацитетима 

контроле и слично  

Усвојити 

Правилник о 

регулисању 

процедуре 

спровођења 

контроле 

администра-тивних 

процедура  

 

Усвојити Правилник о 

регулисању процедуре 

спровођења контроле 

административних 

процедура  

 

Општинско 

веће 

До краја 2019. 

године 

Нису потребни 

додатни 

ресурси по 

овој мери 

Методологија 

треба да 

осигура 

редовност, 

периодичност и 

насумичност у 

одабиру 

предмета за 

контролу, како 

би се избегле 

злоупотребе у 

самом 

спровођењу 

контроле  

8.2.2 У складу са интерним 

актом, усвојити 

годишњи план и 
програм контроле 

предмета  

Усвојен план и 

програм контроле  

 

Усвајање плана и 

програма контроле  

 

Усвојен план и 

програм контроле  

 

Општинско 

веће 

До 30.09.2019. 

године 

За ову меру 

нису потребна 

додатна 
средства 

Мера је у 

потпуности 

преузета из 
Модела 

8.2.3 У складу са интерним 

актом, израдити 

Извештај о 

спроведеној 

контроли треба да 

Израдити извештај 

о спроведеној 

контроли  

Израђен извештај о 

спроведеној контроли  

 

Општинско 

веће  

31.12.2019. 

године 

За ову меру 

нису потребна 

додатна 

Мера је 

делимично 

преузета из 
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извештај о 

спроведеној контроли 

 

буде доступан, у 

складу са прописима 

који обезбеђују 

заштиту података о 

личности, а у 

случајевима 

утврђених  

неправилности и 

злоупотреба, 

резултат контроле 

треба да буде и даље 

поступање у 

конкретним 

појединачним 

случајевима 

(покретање 

дисциплинске, 

прекршајне, 

кривичне и друге 

одговорности) 

 средства Модела 

 

Област 9: Развој програма помоћи и солидарности за остваривање потреба особа са инвалидитетом и за заштиту права осетљивих група 

Опис области: Сваки процес који је таквог карактера да у њему орган јавне власти врши дистрибуцију јавних ресурса, по било ком основу и у чему год да се ти 

ресурси огледају, представља ризик за настанак корупције. Имајући у виду да ЈЛС имају надлежност да организују и пружају помоћ локалном становништву, посебно 

становништву које припада осетљивим групама, веома је важно да процес доделе ове врсте помоћи буде регулисан на начин да се избегне да ова средства: а) заврше 

у рукама оних који њима управљају (на било који начин) и б) заврше у рукама оних који не испуњавају услове и критеријуме да се нађу у кругу лица којима је оваква 

врста помоћи намењена. Ову област је врло тешко једнообразно регулисати, с обзиром на то да у оквиру ове опште надлежности свака ЈЛС, у складу са 

специфичностима локалне заједнице, одлучује које су то категорије популације и који су то начини за организовање помоћи. Због тога, ЛАП треба да предвиди 

механизам у оквиру кога свака ЈЛС треба да идентификује и регулише ове процесе на начин да се усвоје/измене они прописи ЈЛС који регулишу процес доделе 

средстава помоћи, односно остваривање солидарности и то тако да се обезбеди потпуна транспарентност програма, успостављање јасних критеријума доделе помоћи 

и контрола процеса, као и усклађеност овог процеса са стратешким документима развоја ЈЛС, чиме се смањује дискрециона моћ у доношењу одлуке за које групе и 

када ће бити организовани конкурси за доделу помоћи. Осим тога, с обзиром на то да остварење ове надлежности има за циљне групе различите врсте 

маргинализованих друштвених група, које углавном имају своја удружења и друге моделе организовања, локални антикорупцијски план би требало да ојача сарадњу 

између ЈЛС и ових субјеката (на пример, кроз укључивање представника ових организација и удружења у рад комисија, у дефинисање критеријума, контролу процеса 

и трошења додељених средстава и тако даље). Иако се ЛАП углавном односи на органе и службе ЈЛС, један од циљева овог документа треба да буде и повезивање и 
боља координација локалних актера на остваривању заједничког интереса локалног становништва.  

Након идентификовања конкретних активности ЈЛС у оквиру ове надлежности, потребно је анализирати да ли постоји и какав је постојећи правни оквир на нивоу ЈЛС 

који регулише те процесе (на пример, да ли постоје одговарајући правилници, одлуке, упутства) и каква је пракса у овој области са становишта ризика од корупције. 

Осим тога, потребно је успоставити или унапредити процедуре расподеле средстава на начин да за то буду одговорне комисије које ће имати своје правилнике о раду, 

чији ће чланови бити подвргнути механизмима за спречавање сукоба интереса, које ће јавно објављивати документе о свом раду и на чије ће одлуке постојати право 

одговарајуће жалбе, односно вишестепеност у доношењу коначне одлуке.  
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Циљ 9.1. Повећана транспарентност у процесу доделе помоћи  

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Јавно доступни сви елементи програма за доделу помоћи, у складу са 

прописима који обезбеђују заштиту података о личности  

У тренутку израде ЛАПА 

транспарентност процеса програма за 

доделу помоћи је обезбеђена 

објављивањем свих елемената 

потребних за потпуну транспарентност 

процеса на званичном сајту Општине 

Тител 

 

Потребно је формирати базе података са 

свим програмима за доделу помоћи и 

остваривањима мера из стратешких 

докумената 

 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

9.1.1 Прописати обавезу 

да се сви елементи 

Програма јавно 

објављују, а  у 

складу са прописима 

који регулишу 

област заштите 

података о личности 

Јавно објављени сви 

позиви, услови, 

критеријуми и мерила за 

доделу помоћи, начин 

подношења захтева или 

пријава, потребна 

документација, имена и 

функције чланова 

комисија које учествују 

у поступцима, рахг 

листе и износи 

додељене помоћи, као и 

извештаји о 

спроведеним 

конкурсима, односно 

програмима 

 

Формирати базу са 

подацима о 

чињеницама које се 

односе на програме за 

доделу помоћи и 

објавити је на сајту 

Општине 

Формирана база са 

подацима о 

чињеницама које се 

односе на програме 

за доделу помоћи и 

објављена је на 

сајту Општине 

Начелник 

Општинске 

управе 

До 

30.09.2019. 

године 

За ову меру нису 

потребни 

додатни ресурси 
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Циљ 9.2. Отклоњени ризици за настанак сукоба интереса у процесима доделе помоћи  

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојене мере за управљање сукобом интереса у процесима доделе помоћи У тренутку израде ЛАП-а не постоје 

мере за управљање сукобом интереса 

у овој области  

У периоду спровођења ЛАП-а потребно је 

установити потписивање изјава о непостојању 

приватног интереса као и одговорности за члана 

комисије 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

9.2.1 Успостављање 

елемената 

управљања 

сукобом интереса 

чланова комисија 

или лица 

(службеника) 

која спроводе 

поступке за 

доделу помоћи  

Елементи управљања 

сукобом интереса 

подразумевају најмање 

следеће: потписивање 

изјаве о непостојању 

приватног интереса у вези 

са учесницима конкурса/са 

лицима која подносе 

захтеве; успостављање 

института изузећа у случају 

постојања приватног 

интереса; прописивање 

одговорност за члана 

комисије, или лица 

(службеника) за којег се 

утврди да је био у сукобу 

интереса; успостављање 

института поништавања 

одлука за које се утврди да 

су донете у околностима 

сукоба интереса  

Интерним актом 

установоти 

потписивање изјава о 

непостојању 

приватног интереса у 

прцесу додела 

помоћи 

 

Донет интерни акт 

који регулише ову 

област  

Општинско веће До 30.09.2019. 

године 

Нису потребни 

додатни 

ресурси 
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Циљ 10.1. Повећање транспарентности, одговорности и контроле над процесом доделе средстава удружењима грађана  

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојене делотворне јавне политике на нивоу ЈЛС које обезбеђују пуну 

транспарентност, одговорност и контролу над процесом суфинансирања 

програмa од јавног интереса које реализују удружења  

У тренутку израде ЛАП-а, 

транспарентност процеса расподеле 

средстава удружењима делимично 

је дефинисана одређеним 

усвојеним критеријумима за 

расподелу средстава од стране 

Председника општине  

 

У периоду спровођења ЛАП-а, потребно је 

усвојити најмање три општа правна акта 

којима ће се дефинисати процес расподеле 

средстава као и пуна транспарентност  

(Одлука, Правилник и Пословник о раду 

комисије) 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

10.1.1 Успостављање 

обавезе 

дефинисања 

  Донесен интерни акт о 

обавези дефинисања 

јавног интереса који се 

Доношење интерног 

акта који регулише 

Донесен интерни 

акт који регулише 

обавезу 

Општинско  

веће 

До 30.09.2019. 

године 

Нису потребни 

додатни ресурси 

 

Област 10: Додела средстава из буџета ЈЛС за остваривање јавних интереса локалне заједнице 

Опис области: Додела средстава из буџета ЈЛС за остваривање јавних интереса локалне заједнице има за циљ јачање солидарности и друштвене кохезије кроз 

институционалну помоћ и подршку лицима која због личних или друштвених својстава захтевају посебне програме помоћи. ЈЛС из јавних извора, односно из свог 

буџета путем конкурса врши расподелу средстава за различите пројекте и програме који за циљ имају промоцију, остваривање или заштиту јавних интереса локалне 

заједнице. С обзиром на то да је свако давање, односно расподела средстава из јавних извора по својој природи област која садржи велики број ризика за настанак 

корупције и других неправилности и злоупотреба, ова област захтева додатну пажњу сваке ЈЛС.  

Према Закону о удружењима (“Службени гласник РС”, бр. 51/09) и Уредби о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање 

програмa од јавног интереса које реализују удружења (“Службени гласник РС”, бр. 8/12), као и према бројним законима у различитим секторима, областима, односно 

ресорима3, ЈЛС су органи јавне власти који финансирају активности и пројекте удружења грађана, односно организација цивилног друштва. Иако се у овој области у 

претходним годинама доста учинило у правцу повећања транспарентности, јачања система контроле и смањења дискреционих овлашћења свих органа јавне власти, 

изазови који постоје у финансирању удружења захтевају увек и изнова нове антикорупцијске активности. Превенција корупције се у овој области може остварити, 

пре свега, даљим јачањем транспаретности целокупног процеса, као и јачањем интерних „одбрамбених механизама“ сваке ЈЛС који могу и треба да спрече настанак 

различитих неправилности, злоупотреба икорупције.  

Други веома важан јавни интерес који би ЈЛС требало да штите и подстичу кроз своја буџетска давања тиче се остваривања јавног интереса кроз суфинансирање 

пројеката у области јавног информисања, на начин како је то прописано Законом о јавном информисању и медијима (“Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 I 12/16 

– аутентично тумачење) и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Службени гласник РС”, бр. 

16/16). Ова област је до сада у јавности изазивала бројне контроверзе, проблеме и сумње у вези са тим да ли органи јавне власти, па и ЈЛС као веома важан део целог 

процеса, на прави начин расписују и спроводе јавне конкурсе у овој области, односно да ли се буџетска средства користе за остваривање јавног интереса локалне 

заједнице или за интересе самих органа ЈЛС, одређених политичких опција или одређених медија по различитим основама блиских појединцима или органима ЈЛС. 

Због велике важности и утицаја које имају медији, као и због снажних коруптивних ризика у овој области, ЈЛС би требало посебну пажњу у својим ЛАП-овима да 

посвете овој области у складу са својим потребама и капацитетима. 
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јавног интереса 

који се остварује 

програмима који 

реализују 

удружења, 

односно 

успоставит и 

обавезу да се 

сваки програм 

позива на већ 

дефинисан јавни  

интерес 

остварује програмима 

које реализују удружења 

треба да буде дефинисан 

на стратешком нивоу, 

односно да буде 

дефинисан у стратешким 

или развојним 

документима ЈЛС; сваки 

појединачни поступак 

суфинансирања програма 

треба да се позива на 

дефинисан јавни интерес, 

односно на успостављање 

везе и оправдање на који  

начин ће конкретан 

програм- суфинансирање 

програма остварити, 

промовисати и штитити 

јавни интерес  

обавезу дефинисања 

јавног интереса 

дефинисања јавног 

интереса 

10.1.2 Успоставити 

целовит и 

заокружен 

интерни правни 

оквир на нивоу 

ЈЛС, који 

регулише 

суфинансирање 

програмa од 

јавног интереса 

које реализују 

удружења 

Заокружен и целовит 

интерни правни оквир 

подразумева најмање 

следеће: 1) постојање 

интерног акта 

(Правилника) који 

регулише суфинансирање 

програмa од јавног 

интереса које реализују 

удружења;  

2) Пословника о раду 

комисија које спроводе 

јавне конкурсе у овој 

области;  

3) Одлука о расписивању 

јавних конкурса за сваки 

појединачни програм 

 

Усвојање интерног 

правног оквира од 

стране Скупштине 

општине  

 

Усвојена Одлука 

Скупштине 

општине која 

дефинише интерни 

правни оквир 

 

Општинско 

веће 

До краја 2019. 

године 

Нису потребни 

додатни ресурси 

за озвршење ове 

мере 

 

10.1.3 Успостављање 

елемената 

управљања 

сукобом интереса 

чланова комисија 

Елементи управљања 

сукобом интереса 

подразумевају најмање 

следеће: потписивање 

изјаве о непостојању 

Интерним актом 

установоти 

потписивање изјава о 

непостојању приватног 

интереса у процесу 

Донет интерни акт 

који регулише ову 

област  

Општинско 

веће 

До 30.09.2019. 

године 

Нису потребни 

додатни ресурси 
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или лица 

(службеника) која 

спроводе 

конкурсе за 

суфинансирање 

активности 

удружења грађана  

приватног интереса у вези 

са учесницима 

конкурса/са лицима која 

подносе захтеве; 

успостављање института 

изузећа у случају 

постојања приватног 

интереса; прописивање 

одговорност за члана 

комисије, или лица 

(службеника) за којег се 

утврди да је био у сукобу 

интереса; успостављање 

института поништавања 

одлука за које се утврди 

да су донете у 

околностима сукоба 

интереса  

 

спровођења конкурса за 

суфинансирање 

активности удружења 

грађана 

 

10.1.4 Обезбеђење пуне 

транспарет ности 

процеса 

суфинансирања 

програмa од 

јавног интереса 

које реализују 

удружења  

 

Пуна транспарентност 

процеса се обезбеђује 

кроз објављивање свих 

докумената који настају у 

току спровођења 

конкурса, а нарочито 

докумената који настају у 

раду конкурсне комисије  

Континуирано 

објављивање на сајту 

општине процес 

расподеле средстава  

 

Објављене Одлуке, 

закљуци о 

расподели 

средстава током 

целог процеса 

одлучивања  

 

Кмисија 5 дана од дана 

доношења 

аката 

Нису потребна 

додатна 

средства по овој 

мери 
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Циљ 10.2. Повећање транспарентности, одговорности и контроле над процесом спровођења конкурса за суфинансирање пројеката у области јавног 

информисања  

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојене делотворне јавне политике на нивоу ЈЛС које обезбеђују пуну 

транспарентност, одговорност иконтролу над процесом спровођења конкурса 

за суфинансирање пројеката у области јавног информисања  

Осим законских оквира, не постоје 

локалне политике које дефинишу ову 

област 

 Усвојени интерни општи акти који ближе 

урађују ову област, која подразумева  

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни субјект Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

10.2.1 Дефинисати јавни 

интерес у области 

јавног информиса ња 

који је у складу са 

специфично стима 

локалне заједнице  

Донесен интерни акт 

који дефинише јавни 

интерес у области јавног 

информисања 

Доношење интерног 

акта који дефинише 

јавни интерес у 

области јавног 

информисања 

Усвојен 

Закључак који 

дефинише јавни 

интерес у 

области јавног 

информисања 

Општинско веће До 30.09.2019. 

године 

Нису потребни 

додатни 

ресурси 

 

10.2.2 Успостављање 

елемената  

управљања сукобом 

интереса чланова 

конкурсне комисије 

која спроводи 

конкурс за  

суфинансирање 

пројеката у области 

јавног информисања  

Елементи управљања 

сукобом интереса 

подразумевају најмање 

следеће: потписивање 

изјаве о непостојању 

приватног интереса у 

вези са учесницима 

конкурса/са лицима која 

подносе захтеве; 

успостављање 

института изузећа у 

случају постојања 

приватног интереса; 

прописивање 

одговорност за члана 

комисије, или лица 

(службеника) за којег се 

утврди да је био у 

сукобу интереса; 
успостављање 

института поништавања 

одлука за које се утврди 

да су донете у 

околностима сукоба 

интереса  

Интерним актом 

установоти 

потписивање изјава о 

непостојању 

приватног интереса у 

процесу спровођења 

конкурса за 

суфинансирање 

пројеката из области 

јавног информисања 

 

Донет интерни 

акт који 

регулише ову 

област  

Општинско веће До 30.09.2019. 

године 

Нису потребни 

додатни 

ресурси 
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Циљ 11.1. Унапређење система координације и унутрашње контроле инспекцијске службе 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојени акти којима се унапређује систем координације и унутрашње 

контроле у оквиру Одељења за инспекцијске послове 

У тренутку израде ЛАП-а, Општина 

Тител, нема ни један акт, који прописује 

систем координације и унутрашње 

контроле у оквиру Одељења за 

инспекцијске послове 

 

Усвојити најмање три акта у овој области у 

периоду спровођења ЛАП- а, који ће 

омогућити унапређење система 

координације и унутрашње контроле у 

оквиру Одељења за инспекцијске послове 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

11.1.1 Одређивање тела 

које координира 

инспекцијски 

надзор над 

пословима из 

изворне 

надлежности 

општине 

Одлуком надлежног 

органа општине 

одређено је тело које 

координира 

инспекцијски надзор 

над пословима из 

изворне надлежности 

општине. Одлука 

треба да садржи и 

дефинисање шта 

Усвојити одлуку 

надлежног органа 

општине којом се 

одређује тело које 

координира 

инспекцијски надзор 

над пословима из 

изворне надлежности 

општине 

 

Усвојена одлука 

надлежног органа 

општине којом се 

одређује тело које 

координира 

инспекцијски надзор  

 

Начелник 

Општинске 

управе 

До 30.09.2019. 

године 

Нису потребни 

додатни 

ресурси 

 

Област 11: Инспекцијски надзор 

Опис области: У циљу адекватног остваривања и заштите јавног интереса, посебан значај има спречавање корупције и злоупотреба у процесу вршења инспекцијског 

надзора, у вези са коришћењем датих овлашћења којима располажу јавни службеници задужени за инспекцијски надзор, а имајући у виду карактер и обим тих 

овлашћења.  

То је, између осталог, препознато приликом израде полазних основа за усвајање актуелног Закона о инспекцијском надзору (“Сл. Гласник РС”, бр.36/15). Уколико је 

ова важна надлежност државне управе подложна различитим коруптивним ризицима, штета која може настати потенцијално има озбиљне последице по јавни интерес, 

по живот, здравље, безбедност и остваривање различитих права грађана. Коруптивни утицај у вршењу инспекцијског надзора настаје, пре свега, услед контакта између 

лица која врше надзор и надзираних субјеката, односно услед утицаја који на службенике могу вршити они над којима се врши надзор, а што је као проблем 

констатовано и у резултатима различитих истраживања.  

Усвајањем Закона о инспекцијском надзору, 2015. године, јединице локалне самоуправе су добиле значајне надлежности у области инспекцијског надзора и то како у 

изворним надлежностима, тако и у надлежностима које су јој пренете са републичког или покрајинског нивоа власти. Локалној самоуправи су дата овлашћења да 

самостално регулише поједина питања у области инспекцијског надзора, што уз описане ризике од корупције ствара потребу да се ова област нађе и у локалном 

антикорупцијском плану. У овом смислу речи нарочито су важна два поља ове надлежности:  

1) процена ризика и план инспекцијског надзора и  

2) координација и унутрашња контрола инспекцијског надзора које је неопходно успоставити на нивоу ЈЛС. 
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подразумева 

координација и у  

чему се она огледа  

 

11.1.2 Организовање 

унутрашње 

контроле 

инспекције из 

изворне 

надлежности 

општине  

 

Одлуком надлежног 

органа општине 

одређено је тело које 

координира 

инспекцијски надзор 

над пословима из 

изворне надлежности 

општине. Одлука 

треба да садржи 

дефинисање шта 

подразумева 

координација и у  

чему се она огледа 

 

Усвојити одлуку 

надлежног органа 

општине којом се 

одређује тело које 

врши контролу 

инспекцијског надзора 

над пословима из 

изворне надлежности 

општине 

 

Усвојена одлука 

надлежног органа 

општине којом се 

одређује тело које 

врши контролу 

инспекцијског надзора 

над пословима из 

изворне надлежности 

општине 

 

Начелник 

Општинске 

управе 

До 30.09.2019. 

године 

Нису потребни 

додатни 

ресурси 

 

11.1.3 Прописати облике, 

учесталост и начин 

вршења унутрашње 

контроле 

инспекције из 

изворне 

надлежности 

општине  

Одлуком надлежног 

органа општине 

прописана учесталост 

и начин вршења 

унутрашње контроле 

инспекцијских служби 

из изворне адлежности 

општине. Одлука 

треба нарочито да 

дефинише шта 

подразумева и у чему 

се огледа  

 

Усвојити Одлуку 

надлежног органа 

општине којом се 

прописују облици, 

учесталост и начин 

вршења унутрашње 

контроле инспекције 

из изворне 

надлежности општин 

Усвојена Одлука 

надлежног органа 

општине којом се 

прописују облици, 

учесталост и начин 

вршења унутрашње 

контроле инспекције 

из изворне 

надлежности општин 

Начелник 

Општинске 

управе 

До 30.09.2019. 

године 

Нису потребни 

додатни 

ресурси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стр
ан

а 1
6
6
 

3
. ап

р
и

л
 2

0
1
9

. го
д

. 

 

б
р

о
ј: 3

 
С

л
у

ж
б

ен
и

 л
и

ст о
п

ш
ти

н
е Т

и
тел

 



 

 

 

 

 

 

 

Област 12: Просторно и урбанистичко планирање и изградња 

Опис области: У бројним истраживањима и анализама праксе, област просторног и урбанистичког планирања и изградње спада међу најризичније процесе са 

становишта настанка корупције. Ова област се као посебна целина нашла и у Националној стратегији за борбу против корупције, чиме би требало да буду отклоњени 

коруптивни ризици уграђени у важећу регулативу, као и да се побољша пракса на основу важеће регулативе. Комплементарно стратешком и законском нивоу, интерно 

регулисање процеса у овој области је неопходно, како би се на свим нивоима (законодавним процесом на националном нивоу, али и практичним спровођењем на 

институционалном нивоу, а нарочито на нивоу ЈЛС) спречиле неправилности и злоупотребе, које углавном и настају у оним случајевима када у остваривању права и 

обавеза корисници услуга у овој области долазе у контакт са службеницима који ове процесе обављају. Органи локалне самоуправе су инстанца у којој долази до ове 

врсте интеракције, јер се на том нивоу оперативно спроводе надлежности у области урбанизма и грађевинских послова, односно ниво на ком се примењују закони у 

овој области и на ком се одлучује о појединачним захтевима, односно случајевима. Осим тога, коруптивни ризици у овој области на локалном нивоу могу настати и 

онда када надлежне локалне службе и институције усвајају и примењују своја просторно-планска документа, чиме саме одређују локално специфичан оквир у ком се 

примењују опште законске одредбе о планирању. Управо одређивање тог оквира подложно је одређеним и не малим дискреционим овлашћењима, која су очекивана 

и неопходна, али која уколико се не контролишу и не ограничавају, могу нарушити јавни интерес на штету различитих приватних интереса.  

С обзиром на то да је изменама и допунама Закона о планирању и изградњи из 2018. године (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 -испр., 64/10 -одлука УС, 24/11, 

121/12, 42/13 -одлука УС, 50/13 -одлука УС, 98/13 -одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/2018) обухваћено више значајних питања која садрже ризике за настанак корупције, 

као што су: обједињена процедура; рани јавни увид; урбанистички пројекат; посебни случајеви формирања грађевинске парцеле; допринос за уређивање грађевинског 

земљишта, као и рад Савета за урбанизам, стамбено-комунална питања и заштиту животне средине који прати рад у овој области, а пре свега имајући у виду 

транспарентну процедуру у Општини Тител у овој области, Радна група је одлучила да не преузме ову област у Локални акциони план за борбу против корупције 

Општине Тител.     

Област 13: Формирање радних тела на нивоу јединица локалне самоуправе 

Опис области: Чланом 36. Закона о локалној самоуправи предвиђено је да скупштина ЈЛС оснива стална или повремена радна тела за разматрање питања из њене 

надлежности, давање мишљења на предлоге прописа и одлука које доноси, као и за обављање других послова утврђених статутом. С друге стране, Закон прописује да 

се питања броја, избора, као и права и дужности председника и чланова ових тела утврђују Статутом ЈЛС. Иако нормативни оквир и пракса не указују нужно на 

постојање неког од облика корупције у процесу формирања и рада радних тела, начин на који је ова област регулисана, као и подаци и анализе праксе у овој области 

указују на значајан степен нетранспарентности, велика дискрециона овлашћења оснивача радних тела и самих радних тела, као и на потенцијалну неефикасност и 

несврсисходност у трошењу јавних ресурса. На пример, постојећи нормативни оквир не предвиђа формирање регистра, односно јединствене евиденције на нивоу било 

ког органа јавне власти, па ни на нивоу ЈЛС, а у којој би се налазили подаци о формирању, укупном броју и утрошеним средствима за рад сталних и повремених 

радних тела, као и о резултатима њиховог рада и постигнутим циљевима. Управо због заштите јавног интереса, који може бити нарушен постојећим начином на који 

се у пракси одвија формирање, функционисање и финансирање радних тела, ова област на нивоу локалне самоуправе може значајно бити унапређена кроз усвајање и 

примену локалног антикорупцијског плана, нарочито у следећим идентификованим проблемима: одусуства јединствене евиденције о формирању, укупном броју и 

утрошеним средствима за рад сталних и повремених радних тела, одсуства јасно постављених циљева, задатака и рокова, непостојања или неадекватног правног 

основа за формирање радних тела, одсуства јасних услова и критеријума за избор чланова радног тела и њиховог броја, регулисања права на накнаду и нејасног односа 

између радних тела и редовних послова других органа и служби ЈЛС. стр
ан

а 1
6
7
 

3
. ап

р
и

л
 2

0
1
9

. го
д

. 

 

б
р

о
ј: 3

 
С

л
у

ж
б

ен
и

 л
и

ст о
п

ш
ти

н
е Т

и
тел

 



Циљ 13.1. Успостављен систем одговорности и контроле у процесу формирања и рада радних тела на нивоу ЈЛС  

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу ЈЛС којима се успоставља систем 

одговорности и контроле у процесу формирања и рада радних тела  

Статутом Општине Тител и Пословником о 

раду скупштине, као и Одлуком о 

образовању радних тела у Скупштини 

општине Тител, регулише се систем 

успостављања радних тела Скупштине 

општине Тител  

Потребно је ускладити Одлуку Скупштине 

општине о образовањну радних тела којом 

ће се на бољи начин регулисати – 

дефинисати циљеви, задаци , рокови у 

којима радно тело Скупштине треба да 

остварује задатке и извештава оснивача о 

свом раду. За оснивање радних тела како 

сталних , тако  и привремених које оснива  

председник Општине и начелник 

Општинске управе потребно је донети 

интерне акте у којима ће бити прописане 

обвезе да сваки појединачни акт о 

формирању радног тела садржи и циљеве 

задатке и рокове у којима радно тело 

остварује задатке односно у којима 

оснивача извештава о раду 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

13.1.1 Успостављање 

обавезе дефинисања 

циљева, задатака 

(активности) и 

рокова у којима 

радно тело 

остварује задатке, 

односно у којима 

извештава оснивача 

о свом раду  

Обавеза 

успостављена на 

нивоу општег акта 

или на други начин 

прописане обавезе да 

за свако појединачно 

радно тело постоје 

утврђени циљеви, 

задаци (активности) 

и рокови у којима 

радно тело остварује 

задатке, односно у 

којима оснивача 
извештава о раду  

Ускладити Одлуку 

Скупштине о 

оснивању радних 

тела Скупштине и  

усвојен интерни акт 

о оснивању радних 

тела председника 

Општине и 

начелника 

Општинске управе  

Усклађена Одлука 

Скупштине о оснивању 

радних тела Скупштине 

и усвојен интерни акт о 

оснивању радних тела 

председника Општине и 

начелника Општинске 

управе 

Председник 

Општине, 

председник 

Скупштине 

општине и 

начелник 

Општинске 

управе 

 До 

30.09.2019. 

године 

Нису потребни 

додатни 

ресурси 
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Циљ 13.2. Повећана транспарентност у процесу формирања и рада радних тела на нивоу ЈЛС  

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Успостављен јавно доступан регистар са подацима о свим радним телима на 

нивоу ЈЛС  

У моменту доношења ЛАП-а подаци 

о свим постојећим радним телима на 

нивоу ЈЛС нису јавно доступни на 

интеренет страници Општине Тител  

Сва радна тела на нивоу ЈЛС уведена у 

јединствен регистар радних тела ЈЛС који ће 

бити доступан јавности на интернет 

страници Општине 

 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни субјект Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

13.2.1 Обезбеђивање 

потпуне 

доступности 

информације о 

свим радним 

телима на нивоу 

ЈЛС  

 

Сачињен и на интернет 

презентацији ЈЛС 

објављен регистар који 

садржи следеће 

информације: број, 

назив и састав свих 

радних тела; правни 

основ за њихово 

формирање, мандат који 

је поверен радним 

телима, циљеве, 

активности, рокове, 

висину накнаде коју 

чланови радних тела 

добијају 

 

Сачинити и на интернет 

презентацији Општине 

објавити регистар 

радних тела 

 

Сачињен и на 

интернет 

презентацији 

Општине 

објављен 

регистар радних 

тела у општини 

Тител 

 

Секретар 

Скупштине, шеф 

Кабинета 

председника 

Општине,  

начелник 

Општинске управе 

и ИТ 

администратор 

До 

30.09.2019. 

године 

Нису потребни 

додатни ресурси 

за реализацију 

ове мере 
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Област 14: Јавне набавке 

Опис области: Јавне набавке се, према својој природи, перманентно налазе у фокусу различитих антикорупцијских јавних политика, не само у Србији. Усвајањем 

новог Закона о јавним набавкама из 2012. године, са неколико каснијих измена и допуна (“Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 I 68/15), Стратегије развоја јавних 

набавки у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године и Акционог плана за њено спровођење, учињено је доста помака у правцу спречавања корупције у 

овој области. Ипак, досадашња примена Закона већ је захтевала одређене измене и допуне, а показала је и да је на институционалном нивоу могуће и потребно додатно 

унапредити примену позитивних прописа у области јавних набавки. Агенција је то утврдила, између осталог, посетама институцијама у току контроле планова 

интегритета, у којима јавне набавке чине једну од заједничких области за цео јавни сектор.  

Сузбијање корупције и неправилности у поступцима јавних набавки често се налази у колизији са мање или више оправданим захтевима за ефикасношћу поступака, 

односно са повећањем брзине којом се за потребе јавног сектора и његовог адекватног функционисања набављају добра и услуге. Осим тога, захтев за обезбеђивањем 

потребне конкуретности на тржишту такође је у појединим аспектима у колизији са антикорупцијским политикама и мерама, иако на први поглед то треба да буду 

међусобно компатибилни захтеви, већа конкуренција подразумева већу међусобну контролу између понуђача, а тиме и смањење потенцијалних коруптивних утицаја 

на наручиоце. То, међутим, често није случај, јер се у областима у којима постоји оштрија конкуренција, а слаба отпорност система на коруптивне утицаје, 

експоненцијално повећавају и интензитет и форме утицаја понуђача на наручиоце да баш они добију уговор за одређену јавну набавку. Измене и допуне ЗЈН из 2015. 

године су повећале ефикасност и конкурентност, али су истовремено отвориле нови и додатни простор за коруптивне утицаје. Однос између различитих захтева и 

очекивања од поступака јавних набавки, који су некада међусобно ограничавајући, не може једном и унапред бити дат као коначан, већ представља стално тражење 

оптималне мере у којој ће ти захтеви бити адекватно и оправдано заступљени, а све то у најбољем јавном интересу. Управо у томе лежи важност интерног регулисања 

ових поступака у свакој појединачној институцији, па и на нивоу ЈЛС. Док Закон даје оквир који је општи и заједнички за цео јавни сектор, сваки појединачни 

руководилац који сматра да треба да ојача антикорупцијски аспект поступака јавних набавки, може различитим механизмима доброг управљања то и да учини. Када 

је реч о органима ЈЛС, ови механизми могу бити уграђени управо у локални антикорупцијски план.  

Измене и допуне Закона о јавним набавкама из 2015. године садрже решења која очигледно повећавају ефикасност поступака, али која могу бити проблематична са 

становишта ризика на настанак корупције. Реч је о следећим аспектима који ће бити обрађени у Моделу ЛАП-а: спровођењу мешовитих јавних набавки и јавних 

набавки мале вредности, питању покретања поступка јавних набавки из разлога хитности, доказивању испуњености услова за учешће у јавној набавци, и 

транспарентности поступка јавних набавки. Осим тога, свака ЈЛС је позвана да у овој области дода и друге циљеве и мере до којих је дошла на основу своје праксе и 

проблема у спровођењу јавнихнабавки. 
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Циљ 14.1. Повећање транспарентности и контроле јавних набавки 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Оформљено  радно тело за контролу спровођења поступака јавних набавки за 

све органе Општине 

Не постоји радно тело за контролу 

спровођења поступака јавних набавки 

за све органе Општине 

Успостављено једно радно тело за 

контролу спровођења поступака јавних 

набавки за све органе Општине 

 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни субјект Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

14.1.1 Образовање 

посебног Радног 

тела надлежног за 

спровођење  

контроле 

спровођења 

поступака јавних 

набавки за све 

органе у општини 

Тител  

Образовано посебно 

Радно тело надлежно 

за спровођење  

контроле спровођења 

поступака јавних 

набавки за све органе 

у општини Тител 

Доншење Одлуке о 

образовању Радног тела 

Донешена Одлука 

о образовању 

Радног тела 

Скупштина 

општине 

До краја 

2019. године 

За реализацију 

ове мере 

потребна су 

средства из 

буџета 

општине 

 

 

 

 

 

Област 15: Јачање интерних механизама финансијске контроле 

Опис области: Управљање јавним ресурсима треба да буде одговорност сваког појединачног органа јавне власти који тим ресурсима располаже. Да би они могли да 

испуне ту важну функцију, неопходно је успостављање и јачање интерних механизама за управљање јавним ресурсима, као и јачање интерне контроле над трошењем 

средстава. Досадашња пракса у овој области показује значајне недостатке, а неки од њих су: постојећи систем формирања буџета органа јавне власти није довољно 

транспарентан и није адекватан са становишта објективног праћења и ефикасне контроле; не постоји јединствени правни оквир за успостављање ових механизама; 

круг субјеката, односно органа јавне власти који су у обавези да уведу ове механизме је ограничен само на неке државне органе; критеријуми за успостављање су дати 

само на нивоу броја запослених, а не и буџета којим располажу; интерни ревизори нису независни у свом раду, јер су подређени руководиоцима органа у којима раде; 

не постоје капацитети, нити обучени кадрови у органима јавне власти који су способни да спроводе ефикасно финансијско управљање и контролу и тако даље. Сви 

ови недостаци нарочито се односе на ЈЛС, које су додатно оптерећене недостатком потребних кадрова и ресурса за адекватно спровођење процеса буџетске контроле, 

интерне ревизије и финансијског управљања и контроле. Упркос бројним ограничењима са којима се суочава већина ЈЛС у Србији, локалним планом за борбу против 

корупције неопходно је предвидети макар припрему успостављања адекватног система интерне ревизије и финансијског управљања и контроле, као и јачање 

капацитета буџетске инспекције тамо где она нема довољно капацитета за рад. Период важења локалног антикорупцијског плана ће бити такав да је у периоду његовог 
важења неопходно извршити анализу постојећих ресурса и капацитета и предвидети унутрашње прераспоређивање кадрова, њихову едукацију или запошљавање 

нових лица која би се бавила овим, за сузбијање корупције веома важним областима. 
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Циљ 15.1. Успостављен ефикасан систем интерне ревизије на нивоу ЈЛС 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвајање јавних политика на нивоу општине које омогућавају 

успостављање система интерне ревизије 

Нема усвојених јавних политика на нивоу 

општине које омогућавају успостављање 

система интерне ревизије 

 

Донета акта којим се реуглише 

успостављање система интерне ревизије 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

15.1.1 Израда анализе ресурса 

и капацитета ЈЛС за 

успостављање система 

интерне ревизије у 

складу са 

Правилником о 

заједничким 

критеријумим а за 

организовање и 

стандардима и 

методолошки м 

упутствима за 

поступање и 

извештавање интерне 

ревизије у 

јавном сектиру 

(„Службени гласник 

РС” бр. 99/11 i 106/13) 

   

Спроведена 

анализа  

 

Формирати радну 

групу од стране 

стручних лица која ће 

утврдити које су 

потребе, ресурси и 

капацитети ЈЛС  

за успостављање 

система интерне 

ревизије, а које ће 

бити подобне за даљу 

анализу  

Од стране формиране 

радне групе утврђене 

потребе ресусрси и 

капацитети ЈЛС за 

успостављањ е 

система интерне 

ревизије  

Прдседник 

општине и 

руководилац 

ресорног 

одељења 

До краја 2019. 

године 

Нису потребни 

додатни 

ресурси за 

реализацију 

ове мере 

 

15.1.2 Успостављање 

нормативне, 

организационе, 

кадровске, материјалне 

и техничке 

претпоставке за 

успостављање система 

интерне ревизије, у 

складу са резултатима 

анализе потреба, 

Усвојен правни 

акт којим се 

успоставља 

систем интерне 

ревизије, усвојене 

измене или 

допуне 

систематизације 

којима се уводе 

радна места за 

интерну ревизију, 

Усвојити одлуку од 

стране Скупштине 

општине о 

иницијативи за 

формирање 

општинске службе за 

интерну ревизију  у 

ЈЛС 

 

Усвојена Одлука од 

стране Скупштине 

општине о 

иницијативи за 

формирање 

општинске службе за 

интерну ревизију  у 

ЈЛС 

 

Скупштина 

општине и 

начелник 

Општинске 

управе 

До краја 2019. 

године 

За спровођење 

ове мере 

потребно је 

обезбедити 

средства у 

буџету 

Општине 

Тител за 2020. 

годину.  
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ресурса и капацитета 

ЈЛС  

а одређена лица 

од постојећих 

запослених за 

интерну ревизију 

  

15.1.3 Обезбеђење ефикасног 

функционисање 

система интерне 

ревизије 

Усвојен 

стратешки 

трогодишњи план 

интерне ревизије, 

годишњи план 

рада интерне 

ревизије и 

планови 

појединачних 

ревизија;  

Усвојен систем 

израде и 

подношења 

ревизорских 

извештаја; 

Успостављен  

систем праћења 

препорука из 

ревизорског 

извештаја 

 

Донети интерне акте 

неопходне за 

ефикасно 

функционисање 

система интерне 

ревизије  

Донети интерни акти 

неопходни за 

ефикасно 

функционисање 

система интерне 

ревизије 

Председник 

општине и 

руководилац 

ресорног 

Одељења 

После 

успостављања 

Службе за 

интерну 

ревизију 

Нису потребна 

средства за 

реализацију 

активности из 

ове мере 
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Циљ 15.2. Успостављен ефикасан систем финансијског управљања и контроле  

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

Усвојене јавне политике на нивоу општине које омогућавају успостављање 

система финансијског управљања и контроле  

У тренутку израде ЛАП-а није 

донета ни једна одлука на нивоу 

општине која омогућава 

успостављање система 

финансијског управњања и 

контроле 

 

Донете одлуке о формирању систсема 

финансијског управљања и контроле код 

свих директних корисника буџетских 

средстава опшине 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

15.2.1 Израдити анализу 

ресурса и капацитета 

општине за 

успостављање 

система финансијског 

управљања и 

контроле у складу са  

Правилником о 

заједничким 

критеријумима и 

стандардима за 

успостављање, 

функционисањ е и 

извештавање о 

систему финансијског 

управљања и 

контроле у јавном 

сектору („Сл. Гл. РС“  

бр 99/11)  

Спроведена анализа 

потреба, ресурса и 

капацитета општине 

за успостављање 

система 

финансијског 

управљања и 

контроле, у складу са 

Правилником о 

заједничким 

критеријумима и  

стандардима за 

успостављање, 

функционисање и 

извештавање о 

систему 

финансијског 

управљања и 

контроле у јавном 

сектору („Сл.  

Гласник РС“ бр 

99/11)  
 

 

Формирати радну групу 

која ће урадити анализу 

потреба, ресурса и 

капацитета општине за 

успостављање ефикасног 

система финансијског 

управљања и контроле и  

израдити смернице за 

формирање система 

финансијског управљања и 

контроле код свих 

директних корисника 

буџета општине  

Форимирана 

радна група и 

сачињена 

анализа потреба  

 

Председник 

општине и 

руководилац 

ресорног 

одељења 

До краја 2019. 

године 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси за 

реализа,цију 

ове мере 

 

15.2.2 Успоставити 

нормативне, 

организационе, 

Усвојен правни акт 

којим се успоставља 

систем финансијског 

Донети Одлуку о 

успостављању система 

финансијског управљања и 

Донета Одлука 

о успостављањ 

у службе за 

Општинско веће, 

Председник 

општине, 

До краја 2019. 

године 

За 

спровођење 

ове мере 
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кадровске, 

материјалне и 

техничке 

претпоставке за 

успостављање 

система финансијског 

управљања и 

контроле, у складу са  

резултатима анализе 

потреба, ресурса и 

капацитета општине 

управљања и 

контроле 

контроле на нивоу 

Општинске управе,  

затим донети Одлуку о 

измени Правилника о 

организацији о 

систематизације редних 

места  

Општинске управе и 

извршити обуку 

запослених надлежних за 

финансијко управљање и 

контролу, а потом 

обезбедити буџет, 

просторије, опрема за рад 

запослених на пословима 

финансијког управљања и 

контроле 

финансијско 

управљање и 

контролу, 

Донета одлука о 

измени 

Правилника о 

организацији и 

систематизац 

ији радних 

места 

општинске 

управе, затим 

извршена обука 

запослених за 

обавељање 

послова 

финансијског 

управљања и 

контроле и  

донета Одлука о 

буџету општине 

којом су 

обезбеђена 

финансијска 

средтва за рад 

запослених на 

пословима 

финансијског 

управљања и 

контроле 

 

начелник 

Општинске 

управе и 

руководилац 

ресорног 

одељења 

потребно је 

обезбедити 

средства у 

буџету 

Општине 

Тител за 

2020. годину.  
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Циљ 16.1. Успостављен ефикасан систем информисања и укључивања јавности у процес планирања и надзора над трошењем локалног буџета 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

 

Усвојене интерне процедуре и формиран организациони оквир који омогућава 

повећање транспарентности, смањење дискреционих овлашћења и јачање 

грађанског надзора и контроле над локалним буџетом 

 

На интернет страници објављује се 

упутство за израду буџета Општине 

Тител  

Информисање јавности о свим фазама и 

току буџетског циклуса у општини Тител 

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни 

субјект 

Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

16.1.1 Успостављање обавезе 

информисања јавности 

о  

Усвојен интерни оквир 

Општине Тител којим 

се дефинише  

Дефинисање начине 

информисања и  

Дефинисани 

начини 

информисања и  

Председни 

општине 

Приликом 

израде 

Нису 

потребни 

додатни 

 

Област 16: Јачање механизама грађанског надзора и контроле у процесу планирања и реализације буџета ЈЛС 

Опис области: Буџет ЈЛС је правни документ који утврђује план прихода и расхода за једну календарску годину. Међутим, буџет је знатно више од тога - он 

представља једну од најважнијих локалних јавних политика и основни инструмент за реализацију пројеката од значаја за јавни интерес локалне заједнице. Без добро 

планираног, довољно транспарентног и оптимално контролисаног буџета ЈЛС, ризик од неадекватног трошења често врло ограничене количине новца којом располаже 

ЈЛС изузетно је велики. Осим ризика од неадекватног трошења буџета (односно трошења које не одговара стварним потребама локалне заједнице), у околностима 

лошег планирања, недовољне транспарентности и непостојања екстерног надзора над трошењем буџета, појављују се и опстају и ризици од корупције у њеним 

различитим појавним облицима, којима је заједнички именитељ злоупотреба јавног новца за различите приватне интересе, било да су они лични, групни, интереси 

политичких странака или неки други. Упркос сталним настојањима да се процес управљања локалним буџетом учини отворенијим за јавност, односно отпорним на 

ризике од корупције, на постојање дискреционих одлука или на непланско и неадекватно трошење (на пример, кроз увођење обавезујуће јавне расправе о локалном 

буџету), тај процес је неопходно константно оснаживати и држати под лупом заинтересоване јавности. Једном достигнут ниво напретка у овој области не значи и 

његово самоодржавање, услед „природне тенденције“ свих органа јавне власти за држањем информација о буџету што је могуће даље од очију јавности. Осим тога, 

савремени системи информисања, појава и ширење употребе интернета и друштвених мрежа знатно повећава потребу, али и могућности за јачање транспарентности 

било које јавне политике, па и оне која се тиче управљања јавним финансијама.  

Осим јавних расправа, као једне од најприхваћенијих форми укључивања јавности у процес израде локалног буџета, ЈЛС кроз своје локалне антикорупцијске планове 

могу и на друге начине да обезбеде ширу партиципацију, већу транспарентност и јачу контролу јавности у овој области. У том правцу, потребно је прописати мере и 

спровести активности у правцу бољег и интензивнијег информисања јавности о буџетском циклусу, потом успоставити чвршћу везу између потреба и интереса 

становника локалне заједнице и пројеката који се финансирају из локалног буџета, као и успоставити обавезу органа ЈЛС да интензивније и свеобухватније извештавају 

о реализацији, односно трошењу јавног буџета. Посебну пажњу потребно је посветити обавештавању грађана о стању локалног буџета и то на начин, у форми и језиком 

који ће бити разумљив најширем могућем кругу становника локалне заједнице, што се може постићи успостављањем обавезе редовне израде Грађанског водича кроз 

локални буџет. 
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фазама и току 

буџетског циклуса 

план и програм 

информисања о 

буџетском циклусу, 

али и  

средства (начини) 

информисања и 

начини за праћење 

резултата и ефеката 

информисања  

 

праћења резултата и 

ефеката информисања  

 

праћења резултата 

и ефеката 

информисања  

 

сваког 

буџета  

 

ресурси по 

овој мери 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Област 17: Обезбеђивање правних, институционалних, организационих и техничких претпоставки за координацију спровођења и праћење примене ЛАП-а 

Опис области: Координација спровођења и праћење спровођења локалног антикорупцијског плана је од кључног значаја за његову примену. Због тога је неопходно 

да свака ЈЛС одреди лице/тело надлежно за координирање одговорних субјеката на нивоу ЈЛС и да формира тело које ће бити одговорно за праћење његове примене 

и које ће о томе обавештавати јавност и друге заинтересоване актере у локалној заједници. Треба нагласити да мере и активности из ЛАП-а спроводе органи ЈЛС, док 

тело надлежно за праћење примене ЛАП-а прати да ли се мере и активности спроводе на начин на који је то дефинисано у ЛАП-у. Због тога је веома важно да тело 

надлежно за праћење примене ЛАП-а буде независно од саме ЈЛС, односно од њених органа, руководилаца и службеника. У том смислу, ЈЛС треба да организује и 

обезбеди спровођење поступка избора чланова овог тела на начин који ће обезбедити каснију независност рада овог тела, као и да обезбеди неопходне услове за рад 

тог тела. Осим тога, то тело у сарадњи са другим органима ЈЛС треба да одреди и сопствени делокруг послова и активности који се неће односити само на праћење 

примене ЛАП-а, већ ће се односити и на: покретање сопствених иницијатива, давање савета и мишљења у вези са применом ЛАП-а, реаговања на представке поднете 

због сумње у непоштовање или непримењивање ЛАП-а, препоручивање мера у случају нереализовања мера или кршења ЛАП-а, као и на предлагање грађанског 

посматрача за оне мере из ЛАП-а за које је тај институт предвиђен.  
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Циљ 17.1. Обезбеђивање правних, институционалних, организационих и техничких претпоставки за координацију спровођења и праћење примене ЛАП-а 

Индикатори циља Базна вредност индикатора Циљана (пројектована)  

вредност индикатора 

- Одређено лице/тело на нивоу ЈЛС које је задужено за координацију 

одговорних субјеката у спровођењу активности из ЛАП-а 

- Формирано тело за праћење примене ЛАП-а 

- Реализоване мере из ЛАП-а, у складу са њима придруженим 

индикаторима и другим елементима из ЛАП-а 

Није применљиво - Одређено лице/тело на нивоу 

ЈЛС које је задужено за 

координацију одговорних 

субјеката у спровођењу 

активности из ЛАП-а 

- Формирано тело за праћење 

примене ЛАП-а 

- Реализоване мере из ЛАП-а, у 

складу са њима придруженим 

индикаторима и другим 

елементима из ЛАП-а 

-  

Р. бр. 

мере 

Назив мере Индикатор 

испуњености 

(квалитета) мере 

Активности Индикатори 

активности 

Одговорни субјект Рок Потребни 

ресурси 

Напомене 

17.1.1 Одређивање лица 

на нивоу општине 

Тител које је 

задужено за 

координацију 

одговорних 

субјеката у 

спровођењу 

активности из ЛАП-

а  

 

Одређено лице Доношење Одлуке о 

одређивању лица 

задуженог за 

координацију одговорних 

субјеката у спровођењу 

активности из ЛАП-а од 

стране  надлежног органа  

Донета Одлука 

надлежног органа 

Председник општине Одмах након 

усвајања 

ЛАП-а 

Нису 

потребни  

додатни 

ресурси по 

овој мери 

 

17.1.2 Формирање 

Комисије за избор 

чланова тела за 

праћење примене 

ЛАП-а  

Формирана  Комисија у 

коју је неопходно 

именовати 

представнике органа 

ЈЛС, локалних 

невладиних 
организација и 

удружења грађана, 

локалних медија и 

грађане, као и 

представнике других 

органа јавне власти 

Доношење Одлуке о 

образовању Комисије за 

избор чланова тела за 

праћење примене ЛАП-а 

Донета Одлука 

надлежног органа 

Председник општине Одмах након 

усвајања 

ЛАП-а 

Нису 

потребни  

додатни 

ресурси по 

овој мери 
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(централних и 

покрајинских) који 

функционишу у 

локалној заједници, а 

који не представљају 

део система локалне 

самоуправе (на пример, 

представници 

правосудних и других 

органа), тако да 

представници органа 

ЈЛС и представници 

других органа јавне 

власти (централних и 

покрајинских) који 

функционишу у 

локалној заједници не 

чине већину у Комисији 

 

17.1.3 Именовање чланове 

тела за праћење 

примене ЛАП-а, 

односно усвојање 

акта о формирању 

тела за праћење 

примене ЛАП-а 

 

Именовани чланови 

тела за праћење 

примене ЛАП-а, 

односно усвојен акт о 

формирању тела за 

праћење примене ЛАП-

а 

Доношење Решења о 

именовању, односно 

Одлуке о формирању 

тела за праћење примене 

ЛАП-а 

Донета Решења о 

именовању, 

односно Одлука о 

формирању 

радног тела 

Скупштина општине 

Тител 

До 

30.09.2019. 

године 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси по 

овој мери 

 

17.1.4 Обезбеђивање 

неопходне 

техничке, кадровске 

и материјалне  

услове за рад тела 

за праћење примене 

ЛАП-а  

Обезбеђене просторије, 

опрему, буџет и 

административно-

техничку подршку 

(најмање техничког 

секретара) за рад тела 

надлежног за праћење 

примене ЛАП-а 

Обезбедити просторије, 

опрему, буџет и 

административно-

техничку подршку 

(најмање техничког 

секретара) за рад тела 

надлежног за праћење 

примене ЛАП-а 

Обезбеђене 

просторије, 

опрему, буџет и 

административно-

техничку 

подршку 

(најмање 

техничког 

секретара) за рад 

тела надлежног за 

праћење примене 

ЛАП-а 

 

Председник општине Одмах након 

донетих 

Решења о 

именовању 

чланова 

Радног тела, 

односно 

Одлуке о 

формирању 

радног тела 

Средства 

предвидети 

у буџету 

општине 
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17.1.5 Усвајање аката о 

раду тела за 

праћење примене 

ЛАП-а 

Усвојен Пословник о 

раду Радног тела, као и 

сва друга акта од 

значаја за рад Радног 

тела по узору и са 

елементима препорука 

из Модела 

Доношење Пословника о 

раду 

Донешен 

Пословник о раду 

Радног тела 

Радно тело У року од 

месец дана 

од дана 

доношења 

Решења о 

именовању 

чланова 

Радног тела, 

односно 

Одлуке о 

формирању 

радног тела 

 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси по 

овој мери 

 

17.1.6 Усвајање акта о 

начину праћења 

примене ЛАП-а 

Усвојен акт о начину 

праћења примене ЛАП-

а који садржи начин и 

рокове за извештавање 

одговорних субјеката о 

мерама и активностима 

које су прописане у 

ЛАП-у, али и рокове за 

израду и објављивање 

извештаја о праћењу 

примене ЛАП-а, као и 

мере за поступање и 

позивање на 

одговорност надлежних 

служби и органа ЈЛС, 

као и других органа 

јавне власти и локалних 

актера у случају 

непоступања по мерама 

и активностима 

прописаних у ЛАП-у 

 

Усвајање акта о начину 

праћења примене ЛАП-а 

Усвојен акт о 

начину праћења 

примене ЛАП-а 

Радно тело  У року од 

три месеца 

од дана 

доношења 

Решења о 

именовању 

чланова 

Радног тела, 

односно 

Одлуке о 

формирању 

радног тела 

Нису 

потребни 

додатни 

ресурси по 

овој мери 
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3. април 2019. год. Службени лист општине Тител број: 3 страна 181. 

 

На основу члана 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/2014 – 

др.закон), и члана 29. тачка 7. Статута општине Тител (Службени лист општине Тител број 10/2014 - пречишћен 

текст), на 30. седници Скупштине општине Тител, која је одржана дана  03.04. 2019. године,  доноси 

 

ОДЛУКУ 

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА  ОПШТИНЕ ТИТЕЛ 

 

Члан 1. 

 

Усваја се Локални антикорупцијски план  општине Тител. 

 

Члан 2. 

 

Текст Локалног антикорупцијског плана  општине Тител је саставни део ове одлуке.   

 

Члан 3. 

 

Ову одлуку и текст Локалног антикорупцијског плана општине Тител  објавити у „Службеном листу 

општине Тител“ 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Тител“.Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука односно текст Локалног  антикорупцијског 

плана за борбу против корупције општине Тител. који је објављен у „Службеном листу општине Тител“ број  

5/2017 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ТИТЕЛ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 02- 11 /2019 -I  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ 

Дана: 03.04. 2019. године Весна Кнежевић 
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страна 182. број: 3 Службени лист општине Тител 3. април 2019. год. 

 

На основу члана  29. став 1. тачка 27. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 

10/2014-пречишћен текст) и члана 2. став 1. тачка 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“ број 9/2013), Скупштина  општине Тител, на 30. седници одржаној дана 

03.04.2019. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ 

 НА КОРИШЋЕЊЕ 

 

Члан 1. 

 

Општина Тител даје на коришћење Предшколској установи „Плави чуперак“ Тител непокретност – део 

објекта и то: учионицу намењену за техничко образовање и васпитање деце чији је тренутни корисник ОШ 

„Исидора Секулић“, у оквиру зграде МК у Мошорину, на кат. парц. 1354/2 у КО Мошорин, без накнаде. 

 

Члан 2. 

 

Ово Решење ступа на снагу осам дана од дана усвајања од стране одборника Скупштине Општине 

Тител. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ТИТЕЛ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Број: 011- 4 /2019-I  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ 

Дана: 03.04. 2019.године Весна Кнежевић, с.р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 



3. април 2019. год. Службени лист општине Тител број: 3 страна 183. 

 

 

   НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 21240 Тител , Главна 10-12 

  „СТОЈАН ТРУМИЋ“ тел.  021/860-409, 860-185 

   Тител емаil: bibliotekatitel@eunet.rs 

     Пиб: 101455781 

 

   Број: 24 

   Тител,  28.01.2019.год. 
 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ 

ЗА 2018 ГОДИНУ 
 

 

Народна библиотека „Стојан Трумић“ је једина установа културе на територији Општине Тител. Рад 

Библиотеке организован је у Тителу у три одељења: одељење за одрасле, одељење за децу и младе и завичајно 

одељење.  Овде се могу пронаћи имена како домаћа, тако и страна, као и најновија издања светске књижевности. 

Библиотека је свој рад проширила и на огранак у Мошорину који је опремњен знатним бројем књига и 

задовољава потребе становништва. 

Библиотека има 572 уписана члана а потребно је истаћи да је од укупног броја уписаних, значајан број  

деце до 14 година старости, средњошколаца и студената, тачније 321 чланова.  

Библиотека модерног доба је опремљена савременим средствима рада, те се трудимо да пратимо и 

усавршавамо како средства рада, радни простор, тако и запослене у Библиотеци.  

Библиотека користи COBISS као информациони систем каталогизације базе података те велику пажњу 

посвећује и едуковању запослених који поседују сертификат за коришћење информационог система али и 

редовно одлазе на напредне едукације и стичу неопходно ново знање.    

У току 2018. године Библиотека је набавила 1532 насловa. што куповином, откупом од Министарства 

културе, или путем конкурса за доделу средства за набавку књига од стране Министарства културе и поклонима 

читалаца. Истичемо да је у току 2018.  године прочитано 3256 књига, а посебно акцију пријема првака у 

чланство Библиотеке сваког 1. септембра и том приликом организујемо пригодну свечаност за прваке и 

учитеље у просторијама Библиотеке. 

У току 2018. године у огранизацији Библиотеке одржане су књижевне вечери на којима су промовисали 

своје књиге следећи савремени домаћи  аутори: 

- Mилош Латиновић 

- Љубица Арсић 

- Марија Савин 

- Милан Орлић 

- Неле Карајлић 

- Милан Мицић 

- Влада Арсић 

Све књижевне вечери су биле добро посећене а посетиоци су могли  и да  купе књиге присутних аутора.  

Сви аутори су се радо одазивали позивима и након презентације својих дела радо остајали у пријатном 

разговору са посетиоцима. 
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страна 184. број: 3 Службени лист општине Тител 3. април 2019. год. 

 

Традиционално по 16. пут Библиотека је огранизовала међународну манифестацију под називом 

„Смотра ћириличне писмености“ која је примила огроман број радова ученика основних и средњих школа са 

територије целе Републике Србије и из БиХ. Циљ манифестације је неговање и очување ћириличног писма а 

награде за најбоље радове су књиге које се за ту манифестацију набављају. Сваке године са посебном радушћу 

и поносом примамо све више радова а чланови комисије за избор најбољих радова имају све слађи посао. Гост 

манифестације је био истакнути дечији писац Бранко Стевановић.Сваке године манифестацију новчано 

припомогне поред Општине Тител и Покрајински секретаријат за културу. 

Велико Госпојинске свечаности традиционално су обележене пригодним културно уметничким 

програмом а  библиотека је приредила приказивање награђеног документарно играног филма ,,Чујте, Срби” 

који говори о великом пријатељу српског народа Арчибалду Рајсу.После пројекције са присутним гледаоцима 

је разговарао и редитељ филма Горан Вукчевић.У склопу свечаности отворена је и изложба академског сликара 

из Титела Добре Марића – Марета из његовог циклуса ,,Трагови” Изложба је била изузетно добро посећена, а 

и попраћена је и у  медијима. 

Библиотеку су организовано  посетили ученици нижих разреда Основне школе у Тителу и то посебно  

дечије оделење. Приликом тих дружења са најмлађим читаоцима упознавали смо их са књижевним делима 

примереним њиховом узрасту читајући одломке из књига за децу. 

У  просторијама Дома културе у Тителу одржана је свечана седница Скупштине општине 

Тител,поводом обележавања дана општине Тител и стогодишњице присаједињења Срема, Барање, Бачке и 

Баната Краљевини Србији.У холу Дома културе у склопу прославе одржане су и две изложбе и то ,,Србија 

памти савезничку Бизерту” која је рађена у сарадњи са Удружењем ратних добровољаца 1912-1918 њихових 

потомака и поштовалаца. Изложбу је отворио председник удружења Видоје Голубовић, као и изложба радова 

са Мошоринске колоније сликара са подручја Шајкашке, са темом присаједињења, та изложба је касније 

пресељена и у галерију.У Дому културе одржана је и дечија позоришна представа ,,Патролне шапе” глумачке 

трупе Саше Пантића из Београда. 

У  галерији је одржана и изложба сликара аматера из Лока, Др Милорада Жикића, коју је отворио наш 

истакнути вајар Владимир Јокановић, као и изложба цртежа наших најмлађих суграђана из предшколске 

установе ,,Плави чуперак” и изложба фотографија парка природе урађена са установом ,,Тителски брег”. 

У сарадњи са Културно просветним центром ,,ВОЖД” из Мошорина у галерији је одржано Руско- 

Српско вече ,,Братство за вечност” где се говорило о односима два народа кроз историју, а посебно о улози 

руске емиграције између два светска рата. У склопу програма отворена је и изложба фотографија о цару 

Николају II Романову и нјеговој породици. 

Организовали смо групне посете Галерији ученика основне школе у Тителу, где су поред упознавања 

са делима сликара Стојана Трумића, стекли и знања о галеријама, музејима и другим установама културе. 

Уз помоћ Покрајинског секретаријата за културу и општине Тител на згради библиотеке ради се фасада 

целог предњег дела, проширен је депо за слике,потпуно преуређен део ходника који ће служити као магацински 

простор, Општина је финансирала и рестаурацију улазних врата,набављене су нове полице за књиге, 

компјутери и фотокопир.У Дому културе сашивене су нове завесе и кулисе и набављено је ново рефлекторско 

осветљење.  

Огранак у Мошорину се налази у просторијама Месне заједнице Мошорин. Опремљен је неопходним 

полицама за књиге, канцелариским намештајем и опремом.  

 

 

 Директор 

 Горан Поповић дип.прав. и 

 библиотекар 

 

 

 

 

 

 

 



3. април 2019. год. Службени лист општине Тител број: 3 страна 185. 

 

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 30. седници одржаној 

03.04.2019. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на План и програм рада за 2019. годину  

Народне библиотеке „Стојан Трумић“ Тител 

 

I 

 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада за 2019. годину Народне библиотеке „Стојан 

Трумић“ Тител који је донео Управни одбор Народне библиотеке „Стојан Трумић“ Тител на седници одржаној 

дана 27.02.2019.године.  

 

II 

 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Tител“. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ТИТЕЛ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

 

 

Број: 023-2 /2019-I  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ 

Дана: 03.04. 2019.године  Весна Кнежевић 
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