
           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
                            ОПШТИНЕ ТИТЕЛ 

 
 
ГОДИНА LII                             ТИТЕЛ, 31. ОКТОБАР 2017.  ГОДИНЕ                              БРОЈ 10. 
 
     

На основу члана 12. став 1.и члана 24. став 2.  Одлуке о студентским стипендијама („Службени лист 
општине Тител“ број 11/2013 ) , председник општине расписује  
 

КОНКУРС 
ЗА  ДОДЕЛУ  СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА  

ЗА  ШКОЛСКУ 2017/2018  
 

1. ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ 
 
Право учешћа на конкурсу има : 
Студент прве године: 
-  држављанин Републике Србије, са пријављеним пребивалиштем на територији општине Тител 

најмање једну годину до дана објављивања конкурса, да није корисник стипендије од другог даваоца 
стипендије, 

- да у текућој школској години први пут уписао студије првог степена 
- да је четврти разред средње школе завршио са просечном  оценом не мањом од 4,50. 
-  
Студент друге и наредних година студија првог, другог или трећег степена : 
- држављанин Републике Србије, 
- са пријављеним пребивалиштем на територији општине Тител најмање једну годину до дана 

објављивања конкурса, 
- да није корисник стипендије од другог даваоца стипендије, до дана објављивања конкурса, 
-     да није поновио ниједну годину студија, 
-     да је у претходним годинама студија постигао општу просечну оцену не мању од 8,50 
-    да није у радном односу. 
 
Студент из осетљиве друштвене групе ( лица са инвалидитетом или тежом хроничном болешћу, 
избеглица или расељено лице ,припадник ромске етничке групе,лице из породице која остварују 
право на новчану социјалну помоћ, лице без једног или оба родитеља и сл . 
- држављанин Републике Србије, 
-  са пријављеним пребивалиштем односно боравиштем на територији општине Тител , 
- да није корисник стипендије од другог даваоца стипендије, 
-     да је у текућој школској години први пут уписао студије првог степена, односно да    није поновио   
      ниједну годину студија, 
-    да није у радном односу 

 
2.ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ 
 
- захтев за доделу стипендије 
- фотокопија личне карте студента или штампане податке са електронске личне карте 
- оригинално уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија  
- уверење о просечној оцени положених испита  
- оверена изјава да није корисник студентске стипендије или кредита од Министарства просвете и 

спорта, Владе  АПВ и других фондација , организација и предузећа . 
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Кандидат који је студент прве године студија  подноси поред напред наведених документа  и:  
- сведочанства из претходно завршених разреда  

 
Кандидат који је студент на студијама другог степена подноси поред напред наведених 
документа  и:  

- доказ да није у радном односу - извод из евиденције незапослених лица Националне службе за 
запошљавање или потврду надлежног органа којом се потврђује да студент није у радном односу, 
 
Кандидати из осетљивизх друштвених група ,осим напред наведених докумената подносе и 

документацију којом доказују припадност осетљивој друштвеној групи: 
- 1) Из материјално угрожених породица и децу без родитељског старања – потврду Центра за 

социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи , 
- 2. Из једнородитељских породица извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или 

извод из матичне књиге рођених уколико је родитељ непознат, 
- 3) из ромске националне заједнице –потврде надлежних органа о припадности националној 

заједници (Националног савета ромске националне мањине односно Канцеларије за инклузију Рома; 
- 4) Лица са инвалидитетом и лица са хроничном болешћу –мишљење   Интересорне Комисије или 

потврду удружења инвалида или лекарско уверење издато од надлежне Комисије 
- 5) Избегла и расељена лица – потврду надлежног органа о избегличком статусу односно статусу 

расељеног лица . 
-  6) Уверење о просечној оцени положених испита 
 
Уверење о држављанству подносе студенти који нису рођени у Републици Србији. 

 
3. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА: 

Захтеви са потребном документацијом се подносе до  15.11.2017.године, Општинској управи 
општине Тител ( писарница), односно у месним канцеларијама у насељеним местима општине. 
Неблаговремене, непотпуне и поднете од  неовлашћених лица достављена конкурсна 
документација неће бити разматрана. 
 

4. КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА: 
 

Основни критеријуми: 
- успех остварен у претходном школовању, 
- ефикасност студирања. 
 
Допунски критеријуми: 
- учешће на такмичењима , учешће у посебним програмима или допунским активностима 

високошколских установа, учешће у размени студената или волонтерски рад,економско-социјални 
статус. 

 
Допунски критеријуми се примењују само у случају да два или више кандидата имају исти број бодова 
по основу основних критеријума. 
 
Успех остварен у претходном школовању исказује се: 
- за студенте прве године студија бројем бодова у висини просечне оцене остварене у средњој школи 
- за студенте других и наредних година студија бројем бодова у висини просечне оцене положених 

испита током студирања 
 
Ефикасност студирања исказује се бројем бодова који се добије када се остварени број бодова у току 

претходне године студија подели са максималним бројем бодова за ту годину. 
      За студенте прве године не бодује се ефикасност студирања. 
      Допунски критеријум вреднује се једним бодом. 
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5. ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА: 
Поступак за доделу стипендија спроводи Комисија за доделу студентских стипендија. 
На основу објављеног Конкурса и приспелих пријава Комисија утврђује њихову благовременост 

,потпуност и исправност. 
Комисија може одредити посебан рок за допуну непотпуне документације,који не може бити дужи 

од пет дана. 
Након обраде приспелих пријава , Комисија констатује које су пријаве  неблагобремене , непотпуне и 

неисправне и враћа их подносиоцима уз обавештење о разлозима због којих нису узете у разматрање. 
Комисија утврђује предлоге  ранг листа кандидатата за студенте прве године , студенте осталих година 

студија и студенте из осетљивих друштвених група, који се објављује на сајту општине Тител и огласној 
табли општине и насељењих места општине Тител, на коју кандидати имају право приговора у року од три 
дана од дана објављивања предлога ранг листе . 

Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа 
документација.Приговор који није образложен, односно уз који није достављена одговарајућа 
документација неће се разматрати. 

Комисија за доделу студентских стипендија у року од три дана од дана достављања приговора разматра 
приговоре и утврђује коначне ранг листе кандидата који испуњавају услове за доделу стипендија, који се 
објављују на сајту општине Тител , на огласним таблама Општинске управе и месним канцеларијама у 
насељеним местима. 

Након спроведеног конкурсног поступка и предлога Комисије, председник општине  доноси Одлуку о 
додели студентских стипендија . На основу коначне Одлуке , студент – корисник стипендије ће закључити 
Уговор о стипендирању са председником општине Тител-даваоцем стипендије ,којим се ближе уређују 
права и обавезе у вези са коришћењем стипендије. 

Кориснику студентске стипендије престаје право на стипендију у случају нетачно приказаних 
података , када истовремено прима стипендију од другог даваоца , ако изгуби статус студента, 
промени пребивалиште или заснује радни однос . 

Студент је у обавези да обавести службу Општинске управе о настанку једног од ових разлога у року од 
пет дана од дана њиховог настанка  и да приложи потребну документацију. 

 
6. ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈА: 
Студенту се исплаћује студентска стипендија у десет (10) једнаких месечних рата. 
 
7. Конкурсни обрасци могу се преузети на сајту општине Тител, на писарници општине Тител, 

Главна 1, или у месним канцеларијама насељених места. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА  ТИТЕЛ                           
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                           Председник општине 
Број:67- 5 /2017-II                                                                               мр Драган Божић,ср. 
Дана:16.10.2017.године 
ТИТЕЛ 
 

 
На основу члана 44. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07) и члана 10. Одлуке о регресирању трошкова превоза ученика и студената („Службени лист општине 
Тител“, број 11/2013), председник општине доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  

I 
 Утврђује се учешће општине Тител у регресирању трошкова превоза ученика средњих школа који 
имају пребивалиште или боравиште на територији општине Тител, за школску 2017/2018 годину. 
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II 
 Висина регресирања (проценат) трошкова превоза ученика у висини од 50%, утврђена је на основу 
обезбеђених средстава у буџету општине Тител за 2017.годину и Уговору о додели новчаних средстава из  
буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2017. годину број 128-451-49/2017-01/43-2 од 17.05.2017. 
године, за регресирање трошкова превоза ученика  који путују у  међуградском саобраћају и међумесном 
саобраћају на територији општине Тител. 
 

III 
 Решење доставити Служби за финансије и буџет општине Тител. 
 

IV 
  Ово Решење  примењиваће се од 01.09.2017. године. 
 

V 
      Решење објавити у „Службеном листу општине Тител“. 

 
Република Србија                                                                                        
Аутономна Покрајина Војводина                                                              
Општина Тител 
Председник општине 
Број: 451- 4-1/2017-II       Председник 
Дана: 31.08.2017.године           мр Драган Божић, с.р. 
Т И Т Е Л 
 
 

На основу члана 44. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС број 
129/2007,83/2014-други закон и 101/2016-други закон) и члана 10. Одлуке о регресирању трошкова превоза 
ученика и студената („Службени лист општине Тител број 11/2013) , председник општине доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  

I 
 Утврђује се учешће општине Тител у регресирању трошкова превоза студената ,који имају 
пребивалиште или боравиште на територији општине Тител у проценту одређеном обезбеђеним средствима 
у буџету АПВ, за школску 2017/2018. годину и који кумулативно испуњавају  следеће услове: 

- да се школује на терет буџета и да први пут уписује годину студија, 
- да свакодневно путује на међумесној релацији од места становања до седишта установе, 
- да није корисник студентског кредита и стипендије од Министарства просвете РС , ИВ АПВ; 

локалних самоуправа , Фонда за стипендирање даровитих студената. 
 Висина регресирања од 65% (процената) трошкова превоза студената утврђенa је на основу Уговора 
о регресирању превоза студената из буџета АП Војводине за 2017.годину  број:142-451-1574/2017-02 од 
18.04.2017.године. 

II 
Висина регресирања од 65% (процената) утврђена је на основу Одлуке о буџету општине Тител за 

2017.годину („Службени лист општине Тител „ број 16/2016 и 5/2017 .), за регресирање трошкова превоза 
студената  који путују у међуградском   саобраћају  и који остварују право на регресирање ако испуњавају 
следеће услове на основу Одлуке о регресирању трошкова превоза ученика и студената(„Службени лист 
општине Тител број 11/2013): 

 
-да имају пребивалиште односно боравиште на територији општине Тител 
-да редовно похађају наставу у акредитованој високошколској установи 
-да није корисник права на смештај у установи у складу са одредбама закона којим се уређује студентски и 
ученички стандард 
-да не станује као подстанар у месту седишта високошколске установе коју похађа. 
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III 
     Решење доставити Служби  за финансије  и буџет општине Тител . 

 
IV 

        Ово Решење  примењиваће се почев  од  01.10.2017. године. 
 

V 
                 Решење објавити у „Службеном листу општине Тител“. 
 
Република Србија                                                                                        
Аутономна Покрајина Војводина                                                              
Општина Тител 
Председник општине 
Број: 451- 6-1/2017-II        Председник 
Дана: 29.09.2017.године           мр Драган Божић, с.р. 
Т И Т Е Л 
 

 
 На основу  члана 50. тачка 18. , члана 81. став 2. Статута општине Тител („Службени лист општине 

Тител“ број 10/2014-пречишћени текст) и члана 3. Одлуке о студентским стипендијама („Службени лист 
општине Тител“ број 11/2013), председник општине, доноси 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 

УТВРЂУЈЕ  СЕ број и висина студентских стипендија за школску 2017/2018 годину , према 
расположивим средствима у буџету општине Тител за одговарајућу годину из које се студентска стипендија 
исплаћује. 

 
II 

     Број студентских стипендија које се додељују  у складу са Одлуком о студентским   
стипендијама је: 
- 6  за студенте прве године студија 
-     15  за студенте друге и наредних година студија првог,другог или трећег степена  

 
III 

Број студентских стипендија који се обезбеђује студентима из осетљивих друштвених група 
у складу са чланом 3. став 3. Одлуке је : 
-   3  за студенте прве године студија 
-   6  за студенте друге и наредних година студија првог,другог или трећег степена  
 

IV 
Укупан број стипендија којe се додељују по овом Решењу је : 

-    9   за студенте прве године студија 
-    21  за студенте друге и наредних година студија првог,другог или трећегстепена. 
 

V 
Висина  стипендије која се додељује студентима  по овом Решењу , месечно је 10.000,00 динара   

(словима:десетхиљададинара ). 
Студенту се исплаћује студентска стипендија у 10 (десет) једнаких месечних рата, а студенту 

завршне године студија са непарним бројем семестара се исплаћује у 5 (пет) једнаких месечних рата. 
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VI 
Решење објавити у „Службеном листу општине Тител“.      

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА ТИТЕЛ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:  67-  4 /2017-II                                                                                         мр Драган Божић, с.р. 
Дана: 01.10.2017.године                                                                 
ТИТЕЛ                                                       

 
 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА ТИТЕЛ  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број:06-50/2017-III 
Дана: 19. 10. 2017. године 
Т и т е л  

 
На основу члана 173. Законa о запосленима у аутономим покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016) и члана 25. Пословника о раду Општинског већа 
општине Тител („Службени лист општине Тител“, број 18/2008), Општинско веће на 42.седници одржаној 
дана 19. 10.2017. године донело је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Жалбене комисије у општини Тител 
 

I 
ОБРАЗУЈЕ СЕ Жалбена комисија у општини Тител у следећем саставу: 
1. Миодраг Аћимовић,  дипл.правник -  председник  
2. Александар Биберџић, дипл.правник-   члан 
3. Душан Миличић, дип.економиста -  члан,  
 

II 
Председник и чланови жалбене комисије именују се на 5 (пет) година и могу бити поново 

именовани. 
Члану жалбене комисије дужност члана жалбене комисије престаје кад протекне време на које је 

именован, ако поднесе писмену оставку, када испуни услове за старосну пензију или када буде разрешен. 
 

III 
Жалбена комисија је колегијални орган који, у складу са законом, одлучује у другом степену о: 
 

- жалбама службеника у Општинској управи општине Тител на решења којима се одлучује о 
њиховим правима и дужностима и 

- жалбама учесника интерног и јавног конкурса. 
 

IV 
Жалбена комисија примењује закон којим се уређује општи управни поступак. 
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V 
Чланови жалбене комисије имају право на месечну новчану накнаду за рад у висини од 7000,00 

динара у нето износу, за председника и 5000,00 динара за чланове. 
 

VI 
Стручно-техничке и административне послове за жалбену комисију врши орган управе код кога се 

обезбеђују и средства за рад комисије. 
 

VII 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Тител“ и званичној интернет презентацији 

општине Тител. Овим решењем се ставља ван правне снаге решење Општинског већа број 06-18/2017-III од 
24.04.2017. године. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 173. Законa о запосленима у 
аутономим покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016) којим је 
прописано да жалбену комисију образује Општинско веће и члану 25. Пословника о раду Општинског већа 
општине Тител („Службени лист општине Тител“, број 18/2008), којим је прописано да у вршењу својих 
надлежности Општинско веће доноси одлуке, решења, закључке, упутства, наредбе, правилнике и друга 
потребна акта. 

Одредбама члана 178. Закона о запосленима у аутономим покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе прописано је да најмање два члана жалбене комисије морају да имају стечено високо 
образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факултету, са најмање пет година радног искуства у 
струци. Председник и чланови жалбене комисије, именују се на пет година и могу да буду поново 
именовани. Такође је прописано да чланови жалбених комисија имају право на накнаду за рад, чију висину 
одређује Веће. 

На основу напред наведеног одлучено је као у диспозитиву решења. 
 

            Компететност предложених чланова обезбеђује стручност, професионалност и правичност у 
решавању по жалбама у другом степену. 
                                                                                                       

                                                                                            Председник Општинског већа 
                                   мр Драган Божић, с.р. 
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