
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
           ОПШТИНЕ ТИТЕЛ 
 
 

ГОДИНА XLVIII               ТИТЕЛ, 29. НОВЕМБАР 2013.  ГОДИНЕ                                       БРОЈ 11. 
 
 На основу члана 5. став 3, члана 6. став 3, члана 7а став 3 и члана 11. став 1. Закона о порезима на 
имовину („Службени гласник Републике Србије“ бр. 26/2001, „Службени лист Савезне Републике Југославије“ 
бр. 42/2002 – одлука Савезног уставног суда, „Службени гласник Републике Србије“ бр. 80/2002, 80/2002, - др. 
закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – одлука Уставног суда и 47/2013), члана 8. 
Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ бр. 62/2006, 47/2001 и 
93/2012) и члана 29. тачка 3) и 7) Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ бр. 3/2002, 1/2005 и 
18/2008), Скупштина општине Тител, на 16. седници, дана 29.11. 2013. године, доноси  
 

О Д Л У К У 
О ЕЛЕМЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 

 
I. ОСНОВНА  ОДРЕДБА  

Члан 1. 
Овом одлуком уређују се неки од елемената,  на основу којих  се утврђује и наплаћује  порез на имовину 

на територији општине Тител. 
  Други елеменати и услови на основу којих се утврђује и наплаћује порез на имовину, а који нису 
предмет ове одлуке,  одређени су одредбама закона којим се уређују порези на имовину и одлуком о 
утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности, по групама непокретности, на основу којих се 
утврђује пореска основица. 
 

II. ЕЛЕМЕНТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 
 

Члан 2. 
Елементи за утврђивање пореза на имовину који се уређују овом одлуком су:  
1. стопе пореза на имовину, 
2. стопа амортизације, 
3. зоне на територији општине Тител, 
4. коефицијенти за утврђивање основице пореза на имовину. 
 
1. Стопе пореза на имовину 

Члан 3. 
Стопе пореза на имовину: 

1) на права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге износи 0,36%; 
2) на права на земљишту код обвезника који не води пословне књиге износи   0,27%; 
3) на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге, осим на земљишту, 

зависно од висине пореске основице, износи:  
подтачка на пореску основицу плаћа се на име пореза 
(1) до 10.000.000 динара  0,36% 
(2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара порез из подтачке (1) + 0,54% на износ 

преко 10.000.000 динара 
(3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара  порез из подтачке (2) + 0,9% на износ 

преко 25.000.000 динара  
(4)  преко 50.000.000 динара  порез из подтачке (3) + 1,90% на износ 

преко 50.000.000 динара 
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2. Стопа амортизације 
Члан 4. 

Вредност непокретности која чини основицу пореза на имовину за непокретности обвезника који не 
води послове књиге, осим земљишта, умањује се за амортизацију по стопи од 1% годишње,  применом 
пропорционалне  методе, а највише  40%, почев од  истека сваке календарске године у односу на годину у 
којој је извршена изградња, односно последња реконструкција.  
  

3. Зоне на територији општине Тител 
 

Члан 5. 
На територији општине Тител одређују се две зоне у зависности од комуналне опремљености и 

опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине, односно са 
радним зонама и другим садржајима, и то: 

‐ прва зона обухвата насељена места Тител и Шајкаш и њихове катастарске општине;  
‐ друга зона обухвата насељена места Вилово, Гардиновци, Лок и Мошорин и њихове катастарске 

општине. 
Прва зона сматра се најопремљенијом зоном у општини Тител према критеријумима из става 1. овог 

члана.  
 

4. Коефицијенти за утврђивање основице пореза на имовину    
 

Члан 6. 
Обвезник пореза на имовину који води пословне књиге, за потребе утврђивања основице пореза на 

имовину, у случајевима утврђеним законом којим се уређују порези на имовину, просечну цену 
одговарајуће непокретности на територији општине Тител, множи коефицијентом који износи:  

1) 0,40 – за непокретности у најопремљенијој зони; 
2) 0,30 – за непокретности у другој зони.  

 
Члан 7. 

Утврђивање, наплату и контролу наплате пореза на имовину по овој одлуци врши Општинска 
управа, служба надлежна за послове локалне пореске администрације,  применом одредаба  закона којим се 
уређује порески поступак и пореска администрација. 
 

III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 8. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању стопе пореза на имовину 
(„Службени лист општине Тител“ бр. 5/2011).  
 

Члан 9. 
Ову одлуку објавити на интернет страници општине Тител.  

 
Члан 10. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од  дана објављивања у „Службеном листу општине Тител“, а 
примењиваће  се од 01. јануара 2014. године.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТИТЕЛ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 011-54/2013-I         ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 29.11.2013.                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Т и т е л                     Гојко Костић с.р.  



 29. новембар 2013. год.    Службени лист општине Тител      број: 11         страна 224. 

На основу члана 6. став 5. до 7. и члана 7а ст. 1. и 2.  Закона о порезима на имовину („Службени 
гласник Републике Србије“ бр. 26/2001, „Службени лист Савезне Републике Југославије“ бр. 42/2002 – 
одлука Савезног уставног суда, „Службени гласник Републике Србије“ бр. 80/2002, 80/2002 – др. закон, 
135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – одлука Уставног суда и 47/2013) и члана 
29. тачка 7) Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ бр. 3/2002, 1/2005 и 18/2008), 
Скупштина општине Тител, на 16. седници, дана 29.11. 2013. године, доноси  
 

О Д Л У К У 
О ПРОСЕЧНИМ ЦЕНАМА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2014. ГОДИНУ У ОПШТИНИ ТИТЕЛ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности, по зонама 

у општини Тител, за које се може утврдити просечна цена квадратног метра на основу оствареног промета, 
у складу са законом којим се уређују порези на имовину. 

Ова одлука садржи и податке о просечним вредностима квадратног метра одговарајућих 
непокретности на основу којих је за 2013. годину у општини Тител  утврђена основица пореза на имовину 
за непокретности обвезника који не воде пословне књиге у најопремљенијој зони. 

Подаци из става 2. овог члана служиће за обрачун пореза на имовину ако ни у зонама, ни у 
граничним зонама није било најмање три промета одговарајућих непокретности у периоду од 1. јануара до 
30. септембра 2013. године. 
 На основу просечних цена утврђених, односно одређених овом одлуком,  одредиће се основица за 
порез на имовину за 2014. године у општини Тител. 

 
Члан 2. 

Просечне цене квадратног метра непокретности утврђује се, према групи непокретности у коју су 
разврстане и зони у којој се налазе,  у следећим износима:   

назив зоне р.бр. групе непокретности 
прва зона  друга зона 

1. грађевинско земљиште 500,00 динара 300,00 динара 
2.  пољопривредно земљиште 65,00 динара 50,00 динара  
3.  шумско земљиште 41,00 динара 31,00 динара  
4. станови  35.200,00 динара 27.000,00 динара 
5.  куће за становање 27.760,00 динара  21.000,00 динара 
6. пословне зграде и други (надземни 

и подземни) грађевински објекти 
који служе за обављање делатности 

45.980,00 динара  34.500,00 динара  

7. гараже и гаражна места / / 
 

Члан 3. 
Просечне вредности квадратног метра одговарајућих непокретности на основу којих је за 2013. 

годину у општини Тител  утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде 
пословне књиге у најопремљенијој зони  износиле су: 
р.бр. групе непокретности просечне вредности 

 квадратног метра 
1. гараже и гаражна места 13.362,00 динара 

 
Члан 4. 

Ову одлуку објавити на интернет страници општине Тител. 
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Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Тител“, а 

примењиваће се од 1. јануара 2014. године.   
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТИТЕЛ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ        ПРЕДСЕДНИК 
Број: 011-55/2013-I         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дана: 29.11.2013.                    Гојко Костић, с.р. 
Т и т е л  
 
 

 
            На основу члана 92. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013 – испр.) и члана 29. тачка 7. Статута 
општине Тител („Службени лист општине Тител“ бр. 3/2002, 1/2005 и 18/2008), Скупштина општине Тител, 
на  16. седници, дана 29.11.2013. године, доноси  
 
 

О Д Л У К У 
О СПРОВОЂЕЊУ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2013. ГОДИНУ 
 
 

Члан 1. 
Екстерна ревизија завршног рачуна буџета општине Тител за 2013. годину спровешће се 

ангажовањем  лица које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане 
законом којим се уређује рачуноводство и ревизија, а уз сагласност Државне ревизорске институције.   
 

Члан 2. 
Избор екстерног ревизора спровешће Председник општине, у складу са одредбама закона којим се 

уређују јавне набавке.  
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Тител“. 

 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТИТЕЛ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       ПРЕДСЕДНИК  
Број:  011- 47/2013-I         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Дана:  29.11.2013.године                  Гојко Костић с.р. 
Т и т е л  
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 На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ број 
54/09, 73/10,101/10,101/11,  93/12 , 62/13 и 63/13-исправка), и члана 29.став 1. тачка 2 и члана 81. став 1. 
Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 3/02, 1/05 и 18/08), Скупштина 
општине Тител је на 16. седници, дана 29.11.2013. године, донела 

 
ОДЛУКУ 

О РЕБАЛАНСУ   БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2013.  
ГОДИНУ 

 
I ОПШТИ ДЕО 

 
Члан 1. 

  У Одлуци о буџету општине Тител за 2013. Годину („Службени лист општине Тител“ број 
21/2012 и 6/2013 )члан 1. мења се и гласи: 

   „Члан 1. 
Приходи и примања, расходи и издаци буџета оптштине Тител за 2013. годину (у даљем тексту: буџет), 
састоји се од : 
     
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА Износ у динарима
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 646,301,846.00
1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 646,301,846.00

-буџетска средства 642,092,846.00

-сопствени приходи 4,209,000.00

-донације 0.00

1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0.00

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 701,295,135.00

2.1.ТЕКУЋИ РАСХОДИ 350,919,367.00

-текући буџетски расходи 344,160,367.00

-расходи из сопствених прихода 4,209,000.00

-донације 0.00

2.2.ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 350,375,768.00

-текући буџетски издаци 350,325,768.00

-издаци из сопствених прихода 50,000.00

-донације 0.00

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ-ДЕФИЦИТ(кл.7+кл.8)-(кл.4 +кл.5) -54,993,289.00

Издаци за набавку финансијске имовине -57,121.00

Примања од продаје финансијске имовине 0.00

УКУПАН ФИСКАЛНИ –ДЕФИЦИТ -55,050,410.00
Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  
Примања од продаје финансијске имовине 1,000.00

Примања од задуживања 0.00

Суфицит из претходних година или неутрошена средства из претх.година 61,329,410.00

Издаци за отплату главнице дуга 6,280,000.00
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења 
јавних политика 

0.00

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 55,050,410.00
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Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: 
 

ОПИС ЕКОН.КЛАСИФ. износ у 
динарима 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

  
646,301,846.00

1.Порески приходи 71 184,934,452.00
1.1.Порез на доходак, добит и капиталне добитке(осим 
самодоприноса) 

711 
126,130,000.00

1.2.Самодопринос 711180 0.00
1.3.Порез на имовину 713 45,122,452.00
1.4.Порез на добра и услуге (осим накнада које се користе преко 
Буџетског фонда), у чему: 

714 
9,175,000.00

-поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски 
приходи) 

  
0.00

1.5.Остали порески приходи 716 4,507,000.00
2.Непорески приходи 
(осим накнаде које се користе преко Буџетског фонда) у чему: 

74 

44,517,000.00
-поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски 
приходи) 

  
0.00

3.Донације 731-732 0,00
4.Трансфери 733 416,681,394.00
5.Меморандумске ставке 771-772 169,000.00
6.Примања од продаје нефинансијске имовине  8 0.00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

  
701,295,135.00

1.Текући расходи 4 350,919,367.00
1.1.Расходи за запослене 41 96,740,636.00
1.2.Коришћење роба и услуга 42 127,664,623.00
1.3.Отплата камата 44 7,745,000.00
1.4.Субвенције 45 12,600,500.00
1.5.Социјална заштита из буџета 47 7,400,000.00
1.6.Остали расходи 48-49 25,781,878.00
-средства резерви 49 4,500,000.00
-остали расходи 48 21,281,878.00
2.Трансфери 46 72,986,730.00
3.Издаци за набавку нефинансијке имовине 5 350,375,768.00
4.Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 0.00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 
ЗАДУЖИВАЊА 

  
0.00

1.Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске 
имовине 

92 
1,000.00

2.Задуживање 91 0.00
2.1.Задуживање код домаћих кредитора 911 0.00
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2.2.Задућивање код страних кредитора 912  
ОТЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   6,280,000.00
3.Отплата дуга 61 6,280,000.00
3.1.Отплата дуга домаћим кредиторима 611 6,280,000.00
3.2.Отплата дуга страним кредиторима 612  
3.3.Отплата дуга по гаранцијама 613  
4.Набавка финансијске имовине 621 57,121.00
НЕРАСПОРЕЋЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ 
ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13) 

3 
2,915,000.00

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ 
ГОДИНА(2012 година-Кто:321311+311712) 

3 
50,406,410.00

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ 
ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14) 

3 
8,008,000.00

 
 
ПЛАН ПРИХОДА 

 

Економска 
класификација 

 

Опис 
 

Средства из буџета 
 

711110 Порез на зараде 105,600,000.00
711120 Порез на приходе од самосталних делатности 6,119,000.00
711140 Порез на приходе од имовине 4,220,000.00
711160 Порез на приход од осигурања лица 10,000.00
711180 Самодопринос 1,000.00
711190 Порез на друге приходе 10,180,000.00
711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК,ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ 

ДОБИТКЕ 
126,130,000.00

713120 Порез на имовину 7,077,000.00
713310 Порез на наслеђе и поклон 1,625,000.00
713420 Порез на капиталне трансакције 35,365,452.00
713610 Порез на акције на име и уделе 1,055,000.00
713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 44,489,452.00
714430 Комунална такса за рекламне паное 2,097,000.00
714440 Средства за противпожарну заштиту 10,000.00
714510 Порези, таксе и накнаде за моторна возила 5,275,000.00
714540 Накнаде за коришћење добара од општег интереса 1,582,000.00
714550 Боравишна такса 158,000.00
714560 Општинске и градске накнаде 53,000.00
714000 ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 9,175,000.00
716110 Комунална такса на фирму 4,507,000.00
716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ   КОЈЕ ИСКЉУЧИВО ПЛАЋАЈУ 

ПРЕДУЗЕЋА, ОДНОСНОПРЕДУЗЕТНИЦИ 
4,507,000.00
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732151 Текуће донације од међународних организација у корист 
нивоа општина 

0.00

732000 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 0.00

733150 Текући трансфери од других нивоа вл у корист нивоа 
општина 

165,808,000.00

733151 Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа општина 5,500,000.00
733152 Други текући трансфери од Репубу кор.нивоа општина 0.00
733154 Текући наменски трансфери од Републике у корист општина 5,000,000.00
733156 Текући наменски тренсфери, у ужем смислу од АП Војводине 

у корист нивоа општина 
23,500,000.00

733158 Ненаменски трансфер од АП Војводине у корист нивоа општ 131,808,000.00

733250 Капитални трансфери од других нивоа власти у корист 
нивоа општина 

250,873,394.00

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

10,000,000.00

733252 Капитални наменски транфер, у ужем  смислу   од  АП 
Војводине,  у корист нивоа општина 

240,873,394.00

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 416,681,394.00

741150 Камате на средства буџета 3,000,000.00
741510 Накнаде за коришћење природних добара 145,000.00
741520 Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта 18,945,000.00
741530 Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта 4,500,000.00
741540 Накнаде за коришћење речних обала, туристичких погодности 

и бања 
0.00

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 26,590,000.00
742150 Приходи  од  продаје  добара  и  услуга  или  закупа  од  стране  

тржишних организација у корист нивоа општина 
2,110,000.00

742250 Таксе у корист нивоа општина 1,000,000.00
742350 Приходи општинских органа од споредне продаје добара и 

услуга које врше државне нетржишне јединице 
2,100,000.00

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 5,210,000.00
743320 Приходи од новчаних казни за прекршаје у саобраћају 2,100,000.00
743350 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа 

општина 
42,000.00

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 2,142,000.00
744150 Текући добровољни трансфери 50,000.00
744250 Капитални добровољни трансфери 50,000.00
744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И 

ПРАВНИХ ЛИЦА 
100,000.00

745150 Мешовити и неодређени приходи у корист општине 6,266,000.00
745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 6,266,000.00
771110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 130,000.00



 29. новембар 2013. год.    Службени лист општине Тител      број: 11         страна 230. 

 
ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА 

 
Екон 
клас 

Опис Средства из 
буџета 

Средства из 
додатних 
прихода 

Укупна средства 

1 2     
411 Плате и додаци запослених 70,523,282.00 1,368,108.00 71,891,390.00
412 Социјални доприноси на терет посл. 12,641,354.00 244,892.00 12,886,246.00
413 Накнаде у натури 226,000.00 13,000.00 239,000.00
414 Социјална давања запосленима 2,627,000.00 30,000.00 2,657,000.00
415 Накнаде за запослене 2,330,000.00 166,000.00 2,496,000.00
416 Награде запослени и остaли посебни р 321,000.00 0.00 321,000.00
417 Посланички додатак 6,250,000.00 0.00 6,250,000.00
41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 94,918,636.00 1,822,000.00 96,740,636.00
421 Стални трошкови 15,054,000.00 214,000.00 15,268,000.00
422 Трошкови путовања 

15,638,004.00 200,000.00 15,838,004.00
423 Услуге по уговору 32,934,800.00 73,000.00 33,007,800.00
424 Специјализоване услуге 34,916,000.00 60,000.00 34,976,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 19,005,547.00 25,000.00 19,030,547.00
426 Материјал 7,843,272.00 1,701,000.00 9,544,272.00
42 КОРИШЋ УСЛУГА И РОБА 125,391,623.00 2,273,000.00 127,664,623.00
431 Употреба основних средстава 0.00 0.00 0
43 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 0.00 0.00 0
441 Отплата домаћих камата 5,115,000.00 0.00 5,115,000.00
444 Пратећи трошкови задуживања 2,630,000.00 0.00 2,630,000.00
44 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРО 

ЗАДУЖИВАЊА 7,745,000.00 0.00 7,745,000.00
451 Субвенције јавним нефпред и орг 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00
454 Субвенције приватним предузећима 6,600,500.00 0.00 6,600,500.00
45 СУБВЕНЦИЈЕ 12,600,500.00 0.00 12,600,500.00

771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФРАСХ 130,000.00
772110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне 

године 
39,000.00

772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 
РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕГОДИНЕ 

39,000.00

911451 Примања од задуживања од пословних банака 0.00
911000 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА 0.00
921000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 
1,000.00

321311 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМ ИЗ РГ 50,406,410.00
311711 ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД 

ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 
8,008,000.00

311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене(2012 год) 2,915,000.00
 УКУПНО 726,795,256.00
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463 Донације и трансфери осталим нивоима 
власти 72,986,730.00 0.00 72,986,730.00

465 Остале донације, дотације и трасфери 0.00 0.00 0.00
46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 72,986,730.00 0.00 72,986,730.00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 7,400,000.00 0.00 7,400,000.00
47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 7,400,000.00 0.00 7,400,000.00
481 Дотације невладиним организацијама 15,417,576.00 0.00 15,417,576.00
482 Порези,обавезне такске и казне наметод 

једног нивоа власти другом 897,000.00 10,000.00 907,000.00
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 

и судских тела 4,956,302.00 0.00 4,956,302.00
484 Накнада штете 1,000.00 0.00 1,000.00
48 ОСТАЛИ РАСХОДИ 21,271,878.00 10,000.00 21,281,878.00
499 Средства резерве 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00
49 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ 

ИЗ БУЏЕТА 
4,500,000.00 0.00 4,500,000.00

511 Зграде и грађевински објекти 340,944,000.00 0.00 340,944,000.00
512 Машине и опрема 8,948,000.00 0.00 8,948,000.00
513 Остале некретнине и опрема 0.00 0.00 0
514 Култивисана имовина 0.00 0.00 0
515 Нематеријална имовина 156,000.00 104,000.00 260,000.00
51 ОСНОВНА СРЕДСТВА 350,048,000.00 104,000.00 350,152,000.00
541 Земљиште 223,768.00 0.00 223,768.00
54 ПРИРОДНА ИМОВИНА 223,768.00 0.00 223,768.00
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 6,280,000.00 0.00 6,280,000.00
621 Набавка домаће финанс. имовине 57,121.00 0.00 57,121.00
 61 Отплата главнице 6,337,121.00 0.00 6,337,121.00
 УКУПНО 726,795,256.00 4,209,000.00 731,004,256.00
 

Члан 2. 
 Члан 2. мења се и гласи : 
 

„Члан 2. 
„Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од  динара 

54.993.289,00, за финансирање отплате главнице  дуга и набавку нефинансијске имовине  у износу од 
6.337.121,00 динара  обезбедиће се из приватизационих примања од 1.000,00,нераспоређеног вишка 
прихода из ранијих година у износу 2.915.000,00 из пренетих неутрошених средстава од приватизација у 
износу од 8.008.000,00 динара и пренетих неутрошених  средстава за  посебне намене и нераспоређеног 
вишка прихода и примања из ранијих година у износу од 50.406.410,00 динара.   

Пренета неутрошена средства од приватизације у износу од 8.008.000,00 динара,исказана у 
Одлуци о завршном рачуну буџета општине Тител за 2012 годину(„Службени лист општине Тител“број 
5/2013) утрошиће се у инфраструктурне пројекте водоснабдевања,канализације или реконструкције и 
изградње путне мреже на територији општине Тител у склада са Програмом наменског  трошења ових 
средстава који је дужно да донесе и усвоји Општинско веће“   

 
Члан 3. 

Члан 3. мења се и гласи: 
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„Члан 3 
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2013, 2014 и 2015 годину исказују се у 

следећем прегледу: 

 
 

 

Износ у динарима Ек. 
кл. 

Р. 
бр 

 
Опис 2013. 2014. 2015. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
  А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ 199,894,000 114.000.000 13.000.000
511  Зграде и грађевински објекти  
 1. Доградња објекта у Шајкашу,ПУ“Плави Чуперак“         4.000.000 4.000.000 4.000.000
  Година почетка финансирања пројекта:      2013  
  Година завршетка финансирања пројекта: 2015  
  Укупна вредност : 12.000.000  
  Извори финансирања:   
        - из  буџета републике Србије  
 2. Уређење унутрашњости библиотеке и 

галерије,“Стојан Трумић“ Тител 
650.000 

  Година почетка финансирања пројекта:      2013  
  Година завршетка финансирања пројекта: 2013  
  Укупна вредност пројекта:   650.000  
  Извори финансирања:   
        - из текућих прихода буџета  
 3. Реконструкција улица и путева ЈП“Простор“ 20.925.000 -
  Година почетка финансирања пројекта:      2013  
  Година завршетка финансирања пројекта:  2013  
  Укупна вредност пројеката:  20.925.000  
  Извори финансирања:   
        - из текућих прихода буџета :13.925.000         
        - из буџета републике Србије : 7.000.000  
 4. Водоснабдевање,бушење и опремање бунара за Лок 

и Гардиновце ЈП“Простор“ 
10.000.000 

  Година почетка финансирања пројекта:      2013  
  Година завршетка финансирања пројекта: 2013  
  Укупна вредност пројекта:  10.000.000  
  Извори финансирања:   
        - из текућих прихода буџета           
 5. Реконструкција јавне расвете у Шајкашу и 

Мошорину(6500000) и измирење обавеза за радове  
по истом основу за преостале 4 
МЗаједнице(4650000) ЈП“Простор“ 

11.150.000 - -

  Година почетка финансирања пројекта:      2013  
  Година завршетка финансирања пројекта: 2013  
  Укупна вредност пројекта:   11.150.000  
  Извори финансирања:   
        - из текућих прихода буџета  
 6. Изградња раскрснице, техничка регулација 

саобраћаја  и постављање семафорске 
сигнализације у Шајкашу, ЈП„Простор“ 

6.200.000 
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  Година почетка финансирања пројекта:      2013  
  Година завршетка финансирања пројекта: 2013  
  Укупна вредност пројекта:   6.200.000  
  Извори финансирања:  
        - из текућих прихода буџета 3 000 000   
        - трансфери  од осталих нивоа власти 3 200 000  
 7. Израда пројектне документације (водоснабдевање, 

путеви,туризам,..)ЈП“Простор“ 
10.000.000 

  Година почетка финансирања пројекта:      2013  
  Година завршетка финансирања пројекта: 2013  
  Укупна вредност пројекта:   10.000.000  
  Извори финансирања:   
        - из текућих прихода буџета  
 8 Уређење депонија у насељеним местима у општини 

ЈП“Простор“ 
6.000.000 

  Година почетка финансирања пројекта:      2013  
  Година завршетка финансирања пројекта: 2013  
  Укупна вредност :   6.000.000  
  Извори финансирања:   
        - из текућих прихода буџета 5 100 000   
        - трансфери  од осталих нивоа власти 900 000  
 9 Поправка Дома културе у Вилову, МЗ Вилово 2.104.000 
  Година почетка финансирања пројекта:      2013  
  Година завршетка финансирања пројекта: 2013  
  Укупна вредност пројекта:  2.104.000  
  Извори финансирања:   
        - из текућих прихода буџета           
 10 Капитално одржавање зграде МЗ Шајкаш 1.000.000 
  Година почетка финансирања пројекта:      2013  
  Година завршетка финансирања пројекта: 2013  
  Укупна вредност пројекта:1.000.000  
  Извори финансирања:   
        - из текућих прихода буџета           
 11

. 
Изградња канализације у насељеноом месту 
Шајкаш 

100.000.000 100.000.000

  Година почетка финансирања пројекта:      2013  
  Година завршетка финансирања пројекта: 2014  
  Укупна вредност пројекта:  200.000.000  
  Извори финансирања:   
        - трансфери  од осталих нивоа власти  
 12 Инфраструктурно опремање индустријске зоне у 

Тителу 
2.915.000 

  Година почетка финансирања пројекта:      2013  
  Година завршетка финансирања пројекта: 2013  
  Укупна вредност пројекта: 2.915.000  
  Извори финансирања:   
        - из текућих прихода буџета           
 13 Куповина пословног простора у Тителу- 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ 
3,000,000 
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  Година почетка финансирања пројекта:      2013  
  Година завршетка финансирања пројекта: 2013  
  Укупна вредност :   3,000,000  
  Извори финансирања:   
        - из текућих прихода буџета  
 14 Обележавање граница заштићеног подручја 

СРП“Тителски брег“,ЈП“Тителски брег“ 
1.450,000 

  Година почетка финансирања пројекта:      2013  
  Година завршетка финансирања пројекта: 2013  
  Укупна вредност пројекта:  1.450,000  
  Извори финансирања:   
        -  из текућих прихода буџета  
 15

. 
Израда пројекта спортске хале у 
Тителу,ЈП“Простор“ 

2.000.000 

  Година почетка финансирања пројекта:      2013  
  Година завршетка финансирања пројекта: 2013  
  Укупна вредност пројекта:  2.000.000  
  Извори финансирања:   
        - трансфери од осталих нивоа власти -1,500,000         
 16 Израда пројекта и изградња спортско едукативног 

комплекса у Тителу ЈП“Простор“ 
1.000.000 10.000.000 9.000.000

  Година почетка финансирања пројекта:      2013  
  Година завршетка финансирања пројекта: 2015  
  Укупна вредност пројекта:  20.000.000  
  Извори финансирања:   
        - трансфери од осталих нивоа власти           
 17 Изградња и одржавање „ћуприја“,путева и канала 

у атару општине Тител; Буџетски фонд за 
пољопривреду Општинска управа 

17,500.000 

  Година почетка финансирања пројекта:      2013  
  Година завршетка финансирања пројекта: 2013  
  Укупна вредност пројекта:  17,500,000  
  Извори финансирања:   
        - из текућих прихода буџета          
  Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 7.630.000 0 0
512  Машине и опрема 7.630.000 
 1. Административна опрема     600.000 
 2. Опрема за саобраћај 4.400.000 
 3. Остала опрема –видеонадзор, громобрани,књиге,... 2.630.000 
 
 

   

  В. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 
НИВОИМА ВЛАСТИ 

16.065.000 1.000.000 0

463 1. Капитално одржавање објекта Дома здравља“ 0 1.000.000
  Година почетка финансирања пројекта:      2014  
  Година завршетка финансирања пројекта: 2014  
  Укупна вредност пројекта:   1.000.000  
  Извори финансирања:   
      - из текућих прихода буџета   1.000.000  
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II ПОСЕБАН ДЕО  

                                                                   
Члан 4. 

Члан 4. мења се и гласи: 

  
„ Члан 4. 

 Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга, у износу од  
707.632.256,00 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама 
издатака и то: 
 
 
 
 

 

 2. Набавка 4 екг апарата и једног дефибрилатора за 
потребе Дома здравља  

550.000 

  Година почетка финансирања пројекта:      2013  
  Година завршетка финансирања пројекта: 2013  
  Укупна вредност пројекта:   550.000  
  Извори финансирања:   
        - из текућих прихода буџета  
 3 Набавка једног санитетског возила   4.220.000 
  Година почетка финансирања пројекта:      2013  
  Година завршетка финансирања пројекта: 2013  
  Укупна вредност пројекта:   550.000  
  Извори финансирања:   
        - из текућих прихода буџета 1.220.000  
  - трансфери од осталих нивоа власти  3.000.000      
 4. Адаптација школске сале ОШ „С.Милетић“ Тител 3.680.000 
  Година почетка финансирања пројекта:      2013  
  Година завршетка финансирања пројекта: 2013  
  Укупна вредност пројекта:   3.680.000  
  Извори финансирања:   
        - из текућих прихода буџета  
 5. Изградња отворених спортских терена и тартан 

стазе  ОШ“Исидора Секулић“ Шајкаш 
7.615.000 

  Година почетка финансирања пројекта:      2013  
  Година завршетка финансирања пројекта: 2013  
  Укупна вредност пројекта 7.615.000  
  Извори финансирања:   
        - из текућих прихода буџета  
451 Г КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 500.000 
  Капиталне субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 
 

 1. Куповина радне машине  500.000 
    
    
    
  УКУПНО А+Б+В+Г 224,089,000 115.000.000 13.000.000
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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 
 

Члан 5. 
 У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2013. годину и   
пројекцијама за 2014. и 2015. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на основу 
одредби члана 36а Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.54/2009м 73/2010, 101/2010, 
101/2011 и 93/2012 ), и Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији 
(„Службени гласник РС“, број 104/2009), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан 
број запослених на неодређено и одређено време и то: 
 

- 72 заполених у локалној администрацији на неодређено време ; 
- 7 запослених у локалној администрацији на одређено време; 
- 25 запослених у предшколској установи на неодређено време; 
- 1 запослен у предшколској установи на одређено време. 
У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог члана. 
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Члан 6. 
 За извршавање ове Одлуке одговоран  је председник општине. 
 Наредбодавац за извршење буџета је председник општине. 
 

Члан 7. 
 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 8. 
 За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера 
односно руководиоца директних и индиректних буџетских корисника буџетских средстава, одговоран је 
начелник општинске управе и руководиоци  одељења у општинској управи . 
 

Члан 9. 
 Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два 
пута годишње информише председника општине и општинско веће , а обавезно у року од петнаест дана по 
истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. 
 У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, општинско веће усваја и 
доствља извештај Скупштини општине. 
 Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих 
одступања. 
 

Члан 10. 
 Одлуку о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са 
чланом 61. Закона о буџетском систему доноси председник општине. 
 

Члан 11. 
 Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог на предлог локалног 
органа управе надлежног за финансије доноси  председник општине 
 

Члан 12. 
 Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси 
општинско веће. 
 

Члан 13. 
 Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, 
приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском  
систему. 
 Овлашћује се председник општине да, у складу са чланом 27 ж Закона о буџетском систему, може 
поднети захтев министарству надлежном за послове финансија за одобрење фискалног дефицита изнад 
утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних финансија. 
 

Члан 14. 
 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 15. 
 Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2013. години по посебном акту (решење) који доноси 
председник општине, на предлог надлежног органа за финансије , у оквиру следећих раздела: 
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 РАЗДЕО 1-СКУПШТИНА ОПШТИНЕ,распоређена апропријација за финансирање редовне 
делатности политичких странака извршаваће се на основу решења Председника општине за коришћење 
средстава, уз пратећу оригилну документацију претходно припремљену и контролисану од стране 
секретара Скупштине општине. 
 РАЗДЕО 2-ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, распоређена апропријација за финансирање рада 
невладиних организација и текућих субвенција вршиће се на основу решења Председника општине, а 
средства распоређена за финансирање новчане помоћи породицама за друго, треће и четврто дете по реду 
рођења вршиће се на основу решења које се доноси од стране одговорног лица у Одељењу за општу управу 
и јавне службе. 
 РАЗДЕО 4-ОПШТИНСКА УПРАВА,распоређене апропријације за финансирање социјалне заштите 
из буџета(једнократне помоћи) и финансирање Дома Здравља вршиће се на основу решења Председника 
општине на основу одговарајуће документације. 
 Непосредни руководиоци индиректних буџетских корисника одговорни су за законито и наменско 
коришћење средстава која су им опредељена овом одлуком. 

 
Члан 16. 

 Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати 
апропријацији која им је за ту намену овом Олдуком одобрена и пренета. 
 Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, 
могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева за плаћање у више година, 
на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског већа, а највише до 
износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 3. ове одлуке. 
 Корисник буџетских средстава, који одређен расход извршава из средстава буџета и из других 
прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих  других извора. 
 Обавезе преузете у 2012. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а не 
извршене у току 2012. године , преносе се у 2013. годину  и имају статус преузетих обавеза и извршавају се 
на терет одобрених апропријација овом одлуком. 
 

Члан 17. 
 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 18. 
 Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене 
Одлуком. 
 Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог 
правног акта, уколико законом  није другачије прописано. 
 Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су у 
супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета. 
 Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 
3 Закона о буџетском систему. 
 

Члан 19. 
 Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга 
или извођењу грађевинских  радова, морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке. 
 Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка чија је вредност 
дефинисана законом којим се уређује буџет Републие Србије за 2013. годину. 
 

Члан 20. 
 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 
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утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за 
несметано функционисање корисника буџетских средстава. 
 . 

Члан 21. 
 Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу 
њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета. 
 Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије). 
 

Члан 22. 
 Новчана средстава на консолидованом  рачуну трезора могу се инвестирати у 2013. години само у 
складу са члном 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим члном Закона, председник 
општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања. 
 

Члан 23. 
 Корисник буџетских средстава не може без претходне сагласности председника општине, засновати 
радни однос са новим лицима до краја 2013. 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 . 
 

Члан 24. 
 Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно 
финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију средстава за рад у 2013. години, на терет капитала 
сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету и средстава остварених по основу донација. 
 

Члан 25. 
 За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане 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 и 78-2011). 
 

Члан 26. 
 Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2012. године, 
средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2012. години, а која су овим корисницима пренета у 
складу са Одлуком о буџету општине Тител за 2012. годину. 
 

Члан 27. 
 Изузетно, у случају да се  буџету општине Тител из другог буџета (Републике, Покрајине, друге 
општине) определе актом наменска трансферна  средства, укључујући и наменска трансферна средства за 
надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису 
могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог 
акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са члном 5. Закона  о 
буџетском систему. 
 

Члан 28. 
 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   на финансијски план на начин прописан 
законом,  и уколико тај план нису доставили Управи за трезор. 
 

Члан 29. 
 Ову Одлуку објавити у службеном листу општине Тител и доставити министарству надлежном за 
послове  финансија. 
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Члан 30. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног  дана од дана објављивања у службеном листу општине Тител. 
 
 
Република Србја                                                                                             
Аутономна Покрајина Војводина                                                                        
Општина Тител 
Скупштина општине 
Број:011-57/2013-I        Председник СО Тител 
Дана:29.11.2013.            Гојко Костић, с.р. 
T и т е л. 
 
 
 На основу члана 13. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени 
гласник Републике Србије“ бр. 10/2013) и члана 29. тачка 7. Статута општине Тител („Службени лист 
општине Тител“ бр. 3/2002, 1/2005 и 18/2008), Скупштина општине Тител, на 16. седници, дана 29.11. 2013. 
године, доноси  
 

О Д Л У К У 
О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

ОПШТИНЕ ТИТЕЛ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком оснива се Фонд за развој пољопривреде општине Тител (у даљем тексту: Фонд) у 

циљу подршке органима општине Тител за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја у општини Тител,  утврђеним  националним и локалним програмима донетим у складу са законом 
којим се уређује пољопривреда и рурални развој.  
 

Члан 2. 
Фонд је правно лице. 
Назив Фонда је: Фонд за развој пољопривреде општине Тител. 
Седише Фонда је у Тителу, Главна 1. 

 
Члан 3. 

Задаци Фонда, начин рада, заступање и представљање, изглед и садржина печата, органи и њихова 
надлежност и друга питања од значаја за остваривање задатака Фонда уређује се статутом Фонда. 

Скупштина општине даје сагласност на статут Фонда. 
 

Члан 4. 
Задаци Фонда су: 

- прикупља податке о стању у области пољопривреде и руралног развоја у Општини; 
- предлаже надлежним органима Општине предузимање мера и активности из њихове 

надлежности, у складу за законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој, подстицаји 
у пољопривреди и пољопривредно земљиште, у циљу развоја пољопривреде и унапређење 
положаја сеоских насеља; 

- израђује предлоге стратегија, планова и програма у области пољопривреде и руралног развоја 
које доносе органи Општине; 

- спроводи стратегију, планове и програме у области пољопривреде и руралног развоја и 
припрема пројекте са којима Општина конкурише код надлежних републичких и покрајинских 
органа, домаћих и страних инвеститора за добијање средстава за њихову реализацију;  

- спроводи мере подршке за спровођење пољопривредне политике које су утврдили органи 
Општине,  у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном 
развоју; 
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- промовише пољопривреду Општине и руралну туристичку понуду; 
- обавља и друге послове из области пољопривреде и руралног развоја, у складу са потребама 

Општине.  
 

Члан 5. 
Делатност Фонда је: 70.22 консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем.  
Фонд може обављати и друге делатности, у складу са законом,  уз сагласност Скупштине општине. 

 
Члан 6. 

Органи Фонда су: 
1. Управни одбор и  
2. Надзорни одбор. 

 
Члан 7. 

Управни одбор Фонда је орган управљања Фондом. 
Управни одбор има председника и шест чланова које именује и разрешава Скупштина општине на 

мандатни период од четири године. 
Председник Управног одбора представља и заступа Фонд. 

 
Члан 8. 

Управни одбор: 
- доноси статут; 
- доноси годишњи програм рада и финансијски план; 
- усваја годишњи извештај о раду; 
- одлучује о расподели средстава Фонда; 
- образује комисије и друга радна тела ради обављања послова из своје надлежности; 
- обавља послове у вези са спровођењем конкурса за доделу средстава; 
- обавља и друге послове у складу за овом одлуком и статутом. 

 
Члан 9. 

Надзорни одбор има председника и два члана које именује и разрешава Скупштина општине на 
мандатни период од четири године. 
 

Члан 10. 
Надзорни одбор врши надзор над законитошћу рада Управног одбора Фонда, као и преглед 

финансијске документације из области рада Фонда. 
 

Члан 11. 
Средства за остваривање задатака Фонда обезбеђују се у буџету Општине и других извора, у складу 

са законом. 
 

Члан 12. 
Средства Фонда воде се на рачуну код Управе за јавна плаћања. 

 
Члан 13. 

Средства из члана 11. ове одлуке користе се у складу са програмом подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја.  

Фонд доноси финансијски план на који сагласност даје Председник општине, у складу са Статутом 
општине.  
 

Члан 14. 
Стручне и административнo-техничке  послове  за потребе Фонда обавља служба Општинске 

управе надлежна за послове привреде. 
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Члан 15. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о буџетском фонду за пољопривреду 

општине Тител („Службени лист општине Тител“ бр. 3/2010). 
 

Члан 16. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Тител“.  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТИТЕЛ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       ПРЕДСЕДНИК  
Број: 011-48/2013-I        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Дана: 29.11.2013.                   Гојко Костић с.р.  
Т и т е л 
 
 

На основу члана 159. став 2. тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 111. Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник Републике Србије“ бр. 24/2011) и члана 29. тачка 7. Статута општине Тител 
(„Службени лист општине Тител“ бр. 3/2002, 1/2005 и 18/2008), Скупштина општине Тител на 16. седници, 
дана 29.11. 2013. године, доноси  

О Д Л У К У 
О РЕГРЕСИРАЊУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 
Овом одлуком уређује се право на регресирање трошкова превоза деце предшколског узраста, 

ученика и студената (у даљем тексту: регресирање трошкова превоза) који имају пребивалиште, односно 
боравиште на територији општине Тител и свакодневно путују на релацији од места становања до 
образовне установе коју похађају, услови за остваривање права на регресирање трошкове превоза,  
проценат регресирања, начин уплате регресираног износа и друга питања од значаја за остваривање овог 
права. 
 

Члан 2. 
Под регресирањем трошкова превоза  подразумева се плаћање трошкова превоза регистрованом 

превознику или исплата у готовини кориснику права на регресирање трошкова превоза.  
Под трошковима превоза подразумевају се трошкови месечне карте код регистрованог линијског  

превозника на одређеној релацији и перонска маркица.   
 

Члан 3. 
Проценат регресирања трошкова превоза утврђује се овом одлуком или актом Председника 

општине, у складу са средствима планираним буџетом општине Тител и средствима која се обезбеде од 
трансфера других нивоа власти. 

Члан 4. 
Право на регресирање трошкова превоза остварује се за цео период  школске године, у складу са 

утврђеним календаром наставе.  
 

Члан 5. 
Корисник права на регресирање трошкова превоза је:  
- дете предшколског узраста које похађа припремни предшколски програм (у даљем тексту: дете 

предшколског узраста), 
- ученик и 
- студент. 
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II УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА 
 

Члан 6. 
Дете предшколског узраста и ученик има право на регресирање трошкова превоза под следећим 

условима: 
- да има пребивалиште, односно боравиште на територији општине Тител,  
- да редовно похађа предшколску установу, основну или средњу  школу чије је седиште, односно 

издвојено одељење  ван места његовог пребивалишта, односно боравишта, 
- да није корисник права на смештај у установи у складу са одредбама закона којим се уређује 

ученички и студентски стандард. 
Уколико је ученик са сметњама у развоју смештен у ученички дом или образовну установу која има 

смештај, право на регресирање трошкова превоза подразумева трошкове превоза од места становања до 
ученичког дома или образовне установе, односно од места у коме се налази ученички дом или установа до 
места становања ученика.  

За децу са сметњама у развоју којима је према одлуци интерресорне комисије потребан пратилац, 
право на регресирање трошкова превоза припада и пратиоцу.  
 

Члан 7. 
Студент има право на регресирање трошкова превоза под следећим условима:  
- да има пребивалиште, односно боравиште на територији општине Тител, 
- да редовно похађа наставу у акредитованој високошколској установи,  
- да није корисник права на  смештај у установи у складу са одредбама закона којим се уређује 

ученички и студентски стандард,  
- да не станује као подстанар у месту седишта високошколске установе коју похађа.  

 
III ВИСИНА РЕГРЕСИРАЊА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА  
 

Члан 8. 
Право на регресирање трошкова превоза у висини 100% трошкова превоза има дете предшколског 

узраста, ученик или студент ако поред услова утврђених чланом 6. и 7. ове одлуке  испуњава и најмање 
један од  ових услова: 

- да има утврђене сметње у развоју, телесну инвалидност или болује од теже болести, 
- да похађа наставу по специјалном програму за талентовану децу, 
- да нема  једног или оба родитеља,  
- да је члан породице која је носилац права на новчану социјалну помоћ, 
- да је у претходној школској години у основној или средњој школи остварило одличан успех,  
- да је у претходним годинама у високошколској установи остварило просечну оцену најмање 

9,00. 
Право на регресирање у висини утврђеној у ставу 1. овог члана има и пратилац детета, уколико је 

актом надлежног органа утврђено да му је пратилац потребан.   
 

Члан 9. 
Право на регресирање трошкова превоза у висини 70% трошкова превоза има дете предшколског 

узраста, ученик или студент ако поред услова утврђених чланом 6. и 7. ове одлуке испуњава и најмање  
један од ових услова: 

- да је из породице у којој има још двоје или више деце која похађају предшколску установу, 
основну или средњу школу или високошколску установу, 

- да је припадник ромске етничке групе,  
- да је избегло или расељено лице. 
 

Члан 10. 
Висина регресирања трошкова превоза за децу предшколског узраста, ученике и студенте који нису 

обухваћени члановима 8. и 9. утврђује Председник општине решењем,  на почетку школске године.  
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Члан 11. 
У случају поремећаја у обезбеђивању буџетских средстава или смањења трансфера од других нивоа 

власти може се умањити висина регресирања трошкова превоза за кориснике из члана 10. ове одлуке.  
 

IV НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА 
 

Члан 12. 
Најкасније 30 дана пре почетка школске године служба Општинске управе надлежна за послове 

образовања расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на регресирање трошкова 
превоза.  

Јавни позив садржи услове за остваривање права на регресирање трошкова превоза, висину 
регресирања, рок за подношење захтева и податке о  доказима који се подносе уз пријаву.  
 

Члан 13. 
На поступак остваривања права на регресирање трошкова превоза примењују се одредбе закона 

којим се уређује општи управни поступак.  
Поступак за остваривање права на регресирање трошкова превоза покреће се по захтеву странке.  
Захтев за остваривање права на регресирање трошкова превоза подноси корисник права, односно 

родитељ или старатељ малолетног детета.  
 

Члан 14. 
О праву на регресирање трошкова превоза у првом степену одлучује служба Општинске управе 

надлежна за послове образовања. 
 На управни акт органа из става 1. овог члана може се уложити жалба Општинском већу у року од 

15 дана од дана његовог достављања подносиоцу захтева. 
Решење Општинског већа је коначно.  

 
Члан 15. 

Право на регресирање трошкова превоза остварује се од наредног месеца у односу на месец у коме 
је право признато. 

Право се признаје за једну школску годину.  
 

Члан 16. 
Уз захтев за остваривање права на регресирање трошкова превоза прилажу се докази којим се 

потврђује испуњеност општих и посебних услова за остваривање права на регресирање трошкова превоза, и 
то:  

1. потврда о пребивалишту, односно боравишту; 
2. фотокопија избегличке легитимације или потврда да лице има статус расељеног лица; 
3. потврда о упису у предшколску установу, основну или средњу школу или високошколску 

установу чије је седиште, односно издвојено одељење ван места пребивалишта подносиоца 
захтева;  

4. изјава оверена код надлежног органа да није корисник смештаја по одредбама закона којим се 
уређује студентски стандард;  

5. потврда да је корисник смештаја у ученичком дому или образованој установи која има смештај 
за ученика са сметњама у развоју; 

6. фотокопија акта којим се утврђује право на пратиоца за децу са сметњама у развоју; 
7. изјава студента оверену код надлежног органа да није подстанар у месту у коме похађа 

високошколску установу; 
8. извод из матичне књиге умрлих  за родитеља; 
9. потврда Центра за социјални рад да је носилац права на новчану социјалну помоћ (или члан 

домаћинства);  
10. потврда о оствареном одличном успеху у претходној школској години; 
11. потврда о оствареном просеку од најмање 9,00 у претходним годинама студија;  
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12. потврда школе о похађању посебног програма за талентовану децу; 
13. потврда из предшколске установе, основне или средње школе или високошколске установе за 

друге чланове породице; 
14. изјава о избору регистрованог превозника; 
15. доказ о трошковима превоза од места становања до ученичког дома или образовне установе која 

има смештај, односно од ученичког дома или образовне установе са смештајем до места 
становања корисника смештаја и његовог пратиоца и  

16. друге доказе којима се доказује неки од навода из захтева. 
 

Члан 17. 
На основу решења којим се утврђује право на регресирање трошкова превоза служба Општинске 

управе надлежна за образовање саставља списак корисника права и висину признатог регресирања 
трошкова превоза који доставља регистрованим превозницима за које су се определили корисници права, 
пружаоцима станичних услуга и служби Општинске управе надлежној за финансије.  
  Уколико не постоји регистровани превозник који обавља линијски превоз на одређеној релацији 
кориснику права се признаје регресирање у висини месечне претплатне карте другог превозника на сличној 
релацији.  
 Средства из става 2. овог члана исплаћују се на рачун корисника или у готовини.  
 

Члан 18. 
Корисник права на регресирање трошкова превоза дужан је да сваку промену која је од значаја за 

остваривање права пријави служби Општинске управе надлежној за образовање у року од десет дана од 
дана настанка промене.  

Ако се промена односи на превозника она ће производити дејство од наредног месеца у односу на 
месец када је промена пријављена.  
 

Члан 19. 
Превозник уз захтев за уплату средстава по основу признатих права на регресирање трошкова 

превоза доставља списак корисника права на регресирање трошкова превоза, релацију на којој се обавља 
превоз, податак о пуној цени месечне карте и регистарски број под којим је кориснику издата претплатна 
месечна карта.  

Пружалац станичне услуге уз захтев за уплату средстава по основу признатог права на регресирање 
трошкова превоза доставља списак корисника станичне услуге и податак о цени перонске карте. 
 

Члан 20. 
Корисник коме је признато право на регресирање трошкова и код кога нису наступиле промене у 

односу на претходну школску годину, уз захтев за признавање права пре почетка нове школске године не 
подноси нове доказе, већ оверену изјаву којом потврђује да нема промена које утичу на остваривање права.  
 

Члан 21. 
Уколико у поступку контроле служба Општинске управе надлежна за послове образовања утврди да 

је право остварено на основу нетачних података одмах ће донети решење о престанку права и обавези 
корисника да врати средства која је неосновано прибавио, односно омогућио другом да их прибави.  
 

V  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 22. 
Корисник права на регресирање трошкова превоза коме је то право признато за школску 2013/2014. 

годину наставља са коришћењем признатог права, уколико је то за њега повољније.  
Уколико има основа за остваривање права у већем обиму корисник права може поднети захтев за 

остваривање права по одредбама ове одлуке.  
Решењем о признавању права по одредбама ове одлуке ставиће се  ван снаге претходно решење о 

признавању права.  
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Члан 23. 
Ступањем  на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о регресирању трошкова превоза ученика и 

студената („Службени лист општине Тител“ бр. 4/2008).  
 

Члан 24. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Тител“.  

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТИТЕЛ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       ПРЕДСЕДНИК  
Број: 011-49/2013-I                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Дана: 29.11.2013.                  Гојко Костић с.р. 
Т и т е л  
 
 

На основу члана 11а став 19. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник 
Републике Србије“ бр. 18/2010 и 55/2013) и члана 29. тачка 7. Статута општине Тител („Службени лист 
општине Тител“ бр. 3/2002, 1/2005 и 18/2008), Скупштина општине Тител на 16. седници, дана 29.11.2013. 
године, доноси  

О Д Л У К У 
О СТУДЕНТСКИМ СТИПЕНДИЈАМА 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 1. 

Овом одлуком уређују се услови, критеријуми, начин и поступак за остваривање права на 
студентску стипендију (у даљем тексту: стипендија), права и обавезе корисника стипендија, вођење 
евиденције о одобреним стипендијама  и друга питања од значаја за обезбеђивање стипендирања студената 
на територији општине Тител.  
 

Члан 2. 
Стипендије се додељују студентима академских студија (основних, дипломских, специјалистичких 

и докторских)  и струковних студија (основних и специјалистичких)  уписаним у високошколским 
установама које су акредитоване за рад на територији Републике Србије. 
 

Члан 3. 
Средства за стипендије обезбеђују се у буџету општине Тител. 
Укупан број и висину стипендија утврђује решењем Председник општине за школску годину у којој 

се стипендије додељују, у оквиру средстава планираних буџетом општине Тител за те намене.  
Број стипендија који се обезбеђује студентима из осетљивих група не може бити већи од 30% од 

укупно одобрених стипендија за текућу школску годину. 
Изузетно, у случају већих поремећаја у остваривању прихода буџета општине Тител, утврђена 

висина стипендије може се привремено умањити. 
О умањењу висине стипендија, и времену за које се умањење врши,  Председник општине доноси 

посебно решење.  
 

Члан 4. 
Студенту се стипендија додељује без обавезе враћања, осим у случајевима утврђеним овом 

одлуком. 
Право на стипендију се признаје за период једне школске године,  у месечном новчаном износу 

утврђенoм у складу са чланом 3. став 2. ове одлуке, у 10 једнаких месечних рата. 
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Студенту завршне године студија са непарним бројем семестара стипендија се исплаћује у пет 
једнаких месечних рата.  
 

Члан 5. 
Стипендија се додељују на основу  конкурса, а према критеријумима утврђеним овом одлуком. 
 
II УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТИПЕНДИЈУ 

 
Члан 6. 

Студент прве године може остварити право на стипендију ако испуњава следеће услове: 
‐ да је држављанин Републике Србије, 
‐ да има пријављено пребивалиште на територији општине Тител најмање једну годину до дана 

објављивања конкурса, 
‐ да није корисник стипендије од другог даваоца стипендије, 
‐ да је 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. 

 
Члан 7. 

Студент друге и наредних година студија првог, другог или трећег степена може остварити право на 
стипендију ако испуњава следеће услове:  

‐ да је држављанин Републике Србије, 
‐ да има пријављено пребивалиште на територији општине Тител најмање једну годину до дана 

објављивања конкурса, 
‐ да није корисник стипендије од другог даваоца стипендије, 
‐ 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. 

 
Члан 8. 

Студент из осетљиве друштвене групе (лице са инвалидитетом или тежом хроничном болешћу, 
избеглица или  расељено лице, припадник ромске етничке групе, лице из породице која остварује право на 
новчану социјалну помоћ,  лице без једног или оба родитеља и сл.) има право на стипендију ако испуњава 
следеће  услове:  

‐ да има пријављено пребивалиште, односно боравиште 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. 

 
III КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА  

 
Члан 9. 

Редослед кандидата за доделу стипендије утврђује се на основу основних и допунских критеријума. 
Основни критеријуми су:  

1. успех остварен у претходном школовању; 
2. ефикасности студирања. 

Допунски критеријуми су: учешће на такмичењима, учешће у посебним програмима или допунским 
активностима које је организовала високошколска установа, учешће у размени студената или волонтерски 
рад. 
 Допунски критеријуми се примењују само у случају да два или више кандидата имају исти број 
бодова по основу основних критеријума. 
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Члан 10. 
Успех остварен у претходном школовању исказује се: 
‐ за студенте прве године студија бројем бодова у висини просечне оцене остварене у средњој 

школи; 
‐ за студенте друге 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.  
 

Члан 11. 
На основу прописаних критеријума из ове одлуке сачињавају се  посебне ранг листе кандидата за:  

студенте прве године, студенте осталих година студија и студенте из осетљивих друштвених група.  
Кандидати се рангирају према укупном броју бодова оствареним по свим основама које се вреднују 

за доделу стипендије. 
Рангирање се врши на основу достављене документације. 
 
IV НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА  
 

Члан 12. 
Право на стипендију остварује студент на основу конкурса који расписује Председник општине.  
Конкурс се расписује најкасније 30 дана пре почетка  школске године.  
Конкурс садржи: услове за доделу стипендије, обавештење о обавезним доказима, односно 

документима, рок за пријављивање на конкурс, критеријуме за утврђивање редоследа кандидата и поступак 
спровођења конкурса.  

Конкурс се објављује у „Службеном листу општине Тител“, на званичној интернет страници 
општине Тител, на огласним таблама у седишту Општинске управе и месним канцеларијама.  

 
Члан 13. 

Поступак за доделу стипендија спроводи Комисија за доделу студентских стипендија (у даљем 
тексту: Комисија) коју именује Председник општине на мандатни период од четири године.  

Комисија има председника и четири члана.  
Комисију чине представници локалне самоуправе, образовних установа,  Центра за социјални рад и 

представници младих. 
 

Члан 14. 
Комисија обавља следеће послове:  
‐ доноси пословник којим уређује начин рада и одлучивања и друга питања од значаја за 

поступање Комисије, 
‐ утврђује текст конкурса и стара се о његовом објављивању,  на начин и у року утврђеним 

чланом 12. ове  одлуке, 
‐ ближе уређује начин бодовања по критеријумима утврђеним овом одлуком, 
‐ прима пријаве и утврђује њихову благовременост и потпуност, 
‐ сачињава записник о раду, 
‐ утврђује ранг листу кандидата и   
‐ утврђује предлог кандидата за доделу стипендија. 

 
Члан 15. 

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. 
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Након обраде приспелих пријава, Комисија констатује које су пријаве неблаговремене, непотпуне и 
неисправне  и враћа их подносиоцима уз обавештење о разлозима због којих нису узете у разматрање.  
 

Члан 16.  
Комисија утврђује ранг листе кандидата који испуњавају услове за доделу стипендије, у складу са 

овом одлуком. 
На основу утврђених ранг листа, а у складу са одобреним бројем стипеднија за одређену школску 

годину, Комисија предлаже  Председнику општине којим кандидатима да  се доделе  стипендије.  
Уз предлог из става 2. овог члана доставља се комплетан  конкурсни материјал.   

 
Члан 17. 

На основу предлога из члана 16. став 2. ове одлуке Председник општине доноси одлуку о додели 
стипендија која се доставља свим кандидатима са ранг листе. 

Одлука из става 1. овог члана садржи следеће податке о сваком студенту коме је додељена 
стипендија: година студија коју је уписао, назив високошколске установе, врсте студија, назив научне, 
уметничке или стручне области у оквиру које стиче високо образовање и број бодова.  

На одлуку о додели стипендија сваки кандидат има право жалбе Општинском већу у року од осам 
дана од дана достављања.  

Жалба садржи податке о одлуци на коју се односи, разлозима за њено подношење, образложење и 
приложене доказе којима се потврђују наводи жалбе. 

Општинско веће доноси одлуку поводом жалбе у року од 15 дана од дана подношења. 
Одлука Општинског већа је коначна.  

 
Члан 18. 

У поступку за доделу стипендија који воде органи општине Тител примењују се одредбе закона 
којим се уређује општи управни поступак.  
 

V ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СТИПЕНДИЈЕ  
 

Члан 19. 
На основу коначне одлуке о додели стипендија Председник општине и студент закључују уговор о 

додели стипендије којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипедније. 
Уговором из става 1. овог члана уређује се висина стипендија, динамика и начин исплате,  

престанак  уговора и друга питања од значаја за остваривање права на стипендију.  
 

Члан 20. 
Студенту престаје право на стипендију у следећим случајевима:  
‐ ако изгуби статус студента, 
‐ ако промени пребивалиште или 
‐ ако засније радни однос. 
Право на стипендију престаје даном наступања једног од наведених разлога из става 1. овог члана.  
Студент је у обавези да обавести службу Општинске управе надлежну за послове образовања о 

настанку разлога из става 1. овог члана у року од пет дана од дана њиховог настанка и да приложи 
потребну документацију. 

На основу достављених података о разлозима за престанак права на стипендију раскида се уговор о 
стипендирању. 
 

Члан 21. 
Уколико се утврди да је лице остварило право на стипендију на основу неистинитих података у 

пријави  на конкурс, односно да у року утврђеном у члану 20. став 3. ове одлуке није обавестило надлежну 
службу Општинске управе о настанку разлога за престанак права на стипеднију, обавезно  је да врати 
уплаћене месечне износе стипендије које је неосновано користило, уз припадајућу камату, у року који 
одреди  Председник општине.  
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У случају невраћања потраживаног износа у одређеном року, Општина ће поднети тужбу 
надлежном суду за накнаду штете. 

 
          VI ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ И СТРУЧНИХ ПОСЛОВА  
 

Члан 22. 
Служба Општинске управе надлежна за послове образовања води евиденцију о додељеним 

стипендијама за сваку школску годину и закљученим уговорима, као и регистар корисника стипендија.  
Начин вођења евиденције и регистра из става 1. овог члана утврђује начелник Општинске управе 

посебним актом.  
 

Члан 23. 
Служба Општинске управе надлежна за послове образовања обавља стручне и административно-

техничке послове за потребе Комисије, Председника општине и Општинског већа у поступцима који се 
воде поводом доделе стипендија и припрема акте из њихове надлежности.  

 
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 24. 

Изузетно од одредаба ове одлуке, за школску 2013/2014. годину конкурс за доделу стипендија 
расписаће се у року од 30 дана од дана њеног ступања на снагу и пропорционално ће се смањити број 
месечних рата.  

Конкурсом о додели стипендија утврдиће се период за који се додељују стипендије и број месечних 
рата.  
 

Члан 25. 
У року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке начелник Општинске управе  донеће акт 

којим се уређује вођење евиденције и регистра из члана 22. став 1. ове одлуке.  
 

Члан 26. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Тител“.  

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТИТЕЛ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                  ПРЕДСЕДНИК 
Број: 011-50/2013-I         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Дана: 29.11.2013.                 Гојко Костић с.р.  
Т и т е л  
 
 

На основу члана 9. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Србије", бр. 
24/2011) и члана 81. став 1 . Статута општине Тител ("Службени лист општине Тител", број 3/2002,1/2005 и 
18/2008), Скупштина општине Тител  на  16. седници одржаној 29.11. 2013. године, доноси  
  

ОДЛУКУ 
О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овом одлуком уређује се обим, услови и начин остваривања социјалне заштите, које у складу са 

Законом о социјалној заштити (у даљем тексту: Закон), обезбеђује општина Тител (у даљем тексту: 
Општина).   
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Члан 2. 
Социјална заштита из члана 1. ове одлуке обезбеђује се пружањем услуга социјалне заштите, 

материјалном подршком и другим облицима материјалне помоћи, као и програмима унапређења социјалне 
заштите, у складу са Законом и овом одлуком.  
 

Члан 3. 
Пружање услуга социјалне заштите и права на материјалну подршку и друге облике материјалне 

помоћи, утврђени Законом и овом одлуком,  поверавају се Центру за социјални рад за општине Жабаљ и 
Тител ''Солидарност'' Жабаљ  (у даљем тексту: Центар за социјални рад).  

 
Члан 4. 

Средства за финансирање услуга социјалне заштите и права на материјалну подршку и   друге 
облике материјалне помоћи утврђених овом одлуком обезбеђују се буџету Општине, учешћем корисника 
права и њихових сродника обавезних на издржавање и од домаћих и страних спонзора и донатора, као и из 
других извора.  

 
Члан 5. 

Корисници услуга социјалне заштите и материјалне подршке су лица која су Законом одређена као 
корисници социјалне заштите, а која имају пребивалиште на територији  општине Тител.  

Изузетно, корисници у смислу става 1. овог члана могу бити и лица која немају пребивалиште  на 
територији општине Тител, ако се нађу у стању социјалне потребе која  неодложно захтева пружање услуге 
односно обезбеђење социјалне заштите.  

Корисници социјалне заштите могу бити и страни држављани и лица без држављанства,  у складу са 
законом и међународним уговорима.  

 
Члан 6. 

Услуге социјалне заштите су:  
1. дневнe услуге у заједници:   
    -помоћ у кући  
2. услуге подршке за самосталан живот:  
-додатна социјална подршка детету и ученику  
3. саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге  
4. услуге смештаја – смештај у прихватилиште и прихватну станицу  
5. друге услуге које подржавају боравак корисника у породици и непосредном окружењу (у даљем тексту: 
друге услуге социјалне заштите).  

 
Члан 7. 

Материјална подршка обезбеђује се у виду:  
   1. новчане помоћи:  
-једнократна помоћ  
-интервентна једнократна помоћ  
-помоћ за опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите  
 или другу породицу  
  2. накнаде трошкова:  
-сахрањивања  
-месечне карте за ученике и студенте  
-неопходних лекова и здравствених интервенција  
  3. друге врсте материјалне помоћи.  
   
II УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ   
 
1. ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ  
1.1.   Помоћ у кући  
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Члан 8. 
Помоћ у кући обезбеђује се старим, изнемоглим хронично оболелим лицима која нису у стању да се 

сама старају о себи.  
 

Члан 9. 
Помоћ у кући лицима из члана 8. ове одлуке обезбеђује се обављањем неопходних кућних послова и 

неге у њиховим домаћинствима, пружањем помоћи у набавци прехрамбених и других производа, помоћи у 
одржавању личне хигијене, хигијене веша и стана, обављањем послова ради задовољавања 
егзистенцијалних потреба, као што је набавка лекова, плаћање рачуна, обављањем и других послова 
зависно од потреба корисника.  

Помоћ у кући из става 1. овог члана организује и спроводи Центар за социјални рад као и друга 
правна и физичка лица која испуњавају законом прописане услове за обављање тих послова.  

Центар за социјални рад помоћ у кући може да организује под условом да су средства унапред 
обезбеђена.   

 
Члан 10. 

Корисници права на помоћ у кући и њихови сродници који имају обавезу да их издржавају 
учествују у трошковима који настају обезбеђивањем овог облика заштите у складу са својим материјалним 
могућностима, а на основу мерила и критеријума која утврђује Општинско веће.  

Посебним правилником који доноси Председник општине ближе се уређују питања у вези 
остваривања права на овај облик заштите.  
 
2. УСЛУГЕ ПОДРШКЕ ЗА САМОСТАЛАН ЖИВОТ  
  

Члан 11. 
Услуга додатне социјалне подршке детету и ученику  коме је  због сметњи у развоју или 

инвалидитета потребна додатна подршка у  социјалној заштити,обезбеђује се ангажовањем личног 
пратиоца за личну помоћ детету ( у даљем тексту : пратилац) ради лакшег функционисања и комуникације 
са другима током остваривања васпитно-образовног рада у предшколској установи или образовно-
васпитног рада у школи током  , целодневне наставе или продуженог боравка , ваннаставних активности , 
извођења наставе у природи , излета, екскурзија, одмора и слично под условом да ово право није остварио 
по другом основу.  

Врсту додатне социјалне подршке и учесталост послова на пружању подршке процењује 
Интерресорна комисија, у складу са Правилником о додатној образовној  

образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику („Службени гласник РС“ број 
63/10). 

Центар за социјални рад решењем утврђује потребу за ангажовањем пратиоца , као и врсту и 
учесталост послова на пружању додатне социјалне подршке. 

За ангажовање пратиоца обезбеђују се средства за накнаду која одговара вредности сата , без пореза 
и доприноса , неговатељице у установама за смештај корисника оболелих од аутизма, теже и тешко 
ометених у развоју , душевно оболелих и инвалидних лица и деци у стационару до три године старости, са 
највишим степеном стручне спреме (III степен), у склaду са актом надлежног државног органа којим се 
уређује обрачун и исплата плата запослених у јавним службама  области социјалне заштите. 

Средства за накнаду из става 4. овог члана месечно се исплаћује пружаоцима услуга према 
извештају који садржи број сати ангажовања на пружању додатне социјалне подршке детету и ученику на 
путу од куће до школе, у току боравка у школи и на путу од школе до куће , а према наставном плану и 
програму, односно распореду наставних и ваннаставних активности школе у које је дете , односно ученик 
укључен.  

О облику подршке из става 1. овог члана одлучује Центар за социјални рад, на основу процене 
Интерресорне комисије у складу са Правилником о додатној образовној,здравственој и социјалној подршци 
детету и ученику (''Службени гласник РС'' број 63/2010).  
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3. САВЕТОДАВНО-ТЕРАПИЈСКЕ И СОЦИЈАЛНО-ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ  
 

Члан 12. 
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге пружа Центар за социјални рад 

појединцима, паровима и породицама из домена брачног и породичног живота, као и женама и деци 
угроженим породичним насиљем, путем превентивне делатности, дијагностике, третмана и саветодавно-
терапијског рада, као и путем информативно-едукативног рада.  

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге су бесплатне.  
  
4. СМЕШТАЈ У ПРИХВАТИЛИШТЕ И ПРИХВАТНУ СТАНИЦУ  
  

Члан 13. 
Услуга смештаја у прихватилиште и прихватну станицу обезбеђује се деци и омладини без 

родитељског старања и деци и омладини чији је развој ометен породичним приликама, женама и деци 
угроженим породичним насиљем, и одраслим лицима, која испуњавају услове засмештај у установу или 
другу породицу предвиђене Законом, ако је пружање овог облика заштите најцелисходније.  
  

Члан 14. 
У прихватилишту се корисницима обезбеђује привремено збрињавање, здравствена заштита, 

културно-забавне и друге потребе. Осим тога, женама и деци угроженим породичним насиљем у 
прихватилишту се обезбеђује и емоционална, физичка и егзистенцијална сигурност, психосоцијална 
подршка и правна помоћ у процесу осамостаљивања и организовања живота без насиља, а деци и омладини 
и васпитање и образовање, до утврђивања одговарајућег облика заштите.  

Деци и омладини у прихватној станици обезбеђује се прихват и краткотрајни смештај, исхрана, 
примена здравствено-хигијенских мера, утврђивање њиховог идентитета ипребивалишта, сачињавање 
налаза о њиховом стању и понашању и предузимају се мере за обезбеђење одговарајућег облика трајног 
збрињавања. Женама и  
деци угроженим породичним насиљем у прихватној станици обезбеђује се краткотрајни прихват и 
збрињавање, до утврђивања одговарајућег облика заштите.  

Одраслим лицима у прихватној станици обезбеђује се прихват и збрињавање,док се за корисника не 
утврди одговарајући облик заштите.  
 

Члан 15. 
Привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу деци и омладини организује се у 

хранитељским породицама или у одговарајућим установама у хитним случајевима.  
Привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу женама и деци угроженим породичним 

насиљем организује се у хранитељским породицама или у одговарајућим установама у хитним случајевима.  
Привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу одраслих лица ,по правилу организује 

се у установи са којом општина Тител склопи уговор.  
  
5. ДРУГЕ УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ   
 

Члан 16. 
Корисницима услуга социјалне заштите могу се обезбедити и друге услуге које подржавају боравак 

корисника у породици и непосредном окружењу, као и друге врсте врсте подршке неопходне за активно 
учешће корисника у друштву.  

Услуге из става 1. овог члана обезбеђују се на основу акта Општинског већа, у складуса Законом и 
могућностима буџета Општине.  
  
III. МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА  
 
1. НОВЧАНЕ ПОМОЋИ  
1.1. Једнократна помоћ  
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Члан 17. 
Једнократна помоћ се обезбеђује лицу које се изненада или тренутно нађу у стању социјалне 

потребе, коју не могу сами превазићи, и то нарочито у случајевима: задовољавања основних животних 
потреба, постпеналне заштите, прихвата по престанку смештаја и у другим ситуацијама према процени 
Центра за социјални рад.  

 
Члан 18. 

Једнократна помоћ пружа се у новцу.  
 

Члан 19. 
Висина једнократне помоћи утврђује се зависно од потреба и стања појединца односно породице.  
Једнократна помоћ појединцу по правилу се обезбеђује у висини једнодневне зараде за вршење 

повремених (сезонских) послова, на предлог социјалног радника Центра.  
Једнократна помоћ  може се остварити највише пет пута у току календарске године.  

 
1.2.  Интервентна једнократна помоћ  

Члан 20. 
Право на интервентну једнократну помоћ обезбеђује се појединцу и породици који се налазе у 

стању тренутне и изузетно тешке ситуације и стамбене угрожености, коју не могу самостално да превазиђу, 
изазване пожаром, поплавом или другом непогодом у којој је потпуно уништен или знатно оштећен 
стамбени објекат који користе, смрћу или тешком инвалидношћу члана породице идругим ситуацијама 
према процени стручног тима Центра за социјални рад.  
 

Члан 21. 
Центар за социјални рад у сваком појединачном случају цени потребу и целисходност пружања 

интервентне једнократне помоћи, а уз претходну сагласност Председника општине.  
 

Члан 22. 
Висина интервентне једнократне помоћи утврђује се у зависности од потреба и стања појединца, 

односно породице, према процени стручног тима Центра за социјални  
рад у сваком појединачном случају, највише у висини износа две просечне месечне зараде исплаћене у 
РепублициСрбији, према последњем објављеном статистичком податку.  
 
1.3. Помоћ за опрему корисника за смештај у установу   
       социјалне заштите или другу породицу  
 

Члан 23. 
Помоћ за  опрему за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу има лице које се 

упућује на смештај у установу социјалне заштите или другу породицу, а ту опрему не може сам да обезбеди 
нити могу да је обезбеде сродници који су према прописима о породичним односима дужни да учествују у 
његовом издржавању.  
 

Члан 24. 
Опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу, у зависности од  

потреба, узраста и пола корисника, обухвата: четири пара доњег зимског и летњег веша,одело, четири 
пешкира (два мала и два велика), две пижаме, пет пари чарапа, две џепне марамице и трошкове за превоз 
корисника до установе, односно породице.  
 

Члан 25. 
Опрема и путни трошкови до установе, односно до породице у коју се корисник упућује на смештај, 

подразумевају стварне трошкове и признају се уз приложену документацију.  
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2. НАКНАДЕ ТРОШКОВА 
  
2.1. Накнада трошкова сахрањивања  

 
Члан 26. 

Право на накнаду трошкова сахрањивања, обезбеђује се за:  
- лица која су у моменту смрти имала пребивалиште на територији општине Тител, а која немају сроднике 
или лица која су била дужна да их издржавају или се о њима старају, или су та лица одбила да изврше 
сахрањивање,  
- неидентификована лица и лица за која се не може утврдити последње пребивалиште, а која су умрла, 
односно чији су посмртни остаци нађени на територији општине Тител, и  
- социјално угрожена лица.  

Сахрањивање лица из става 1. овог члана извршиће јавно предузеће, привредно друштво или 
предузетник основан за обављање те комуналне делатности, по налогу Центра за социјални рад. 

 Центар за социјални рад је дужан да, пре издавања налога за сахрањивање, за свако умрло лице из 
става 1. овог члана утврди да ли постоје сродници или лица која су била дужна да умрлог за живота 
издржавају или да се старају о његовом сахрањивању, да ли умрло лице има заоставштину, социјални 
статус породице умрлог лица и друге околности које могу утицати на сахрањивање и накнаду трошкова 
сахрањивања.       

Центар за социјални рад ће, у случају да утврди постојање заоставштине умрлог лица или постојање 
лица која су била дужна да обезбеде његово сахрањивање, о томе обавестити надлежни орган, или лице 
коме су поверени послови заштите права и интереса општине Тител, ради покретања поступка накнаде 
трошкова сахрањивања, у корист  Општине.  

 
 
 
Социјално угроженим лицима, у смислу ове одлуке, сматрају се корисници новчане социјалне 

помоћи, као и лица која су поднела захтев за остваривање права на новчану социјалну помоћ и у току 
поступка су умрла, а утврди се да су испунила услове за остваривање овог права.  

 
Члан 27. 

Минимум потребне опреме и погребних услуга за сахрањивање лица из члана 26. став 1. је: ковчег, 
опремање ковчега, надгробни знак, сахрањивање на месном гробљу, коришћење капеле и уређење и 
формирање хумке.  

За лица која умру у установама социјалне заштите ван територије Општине, трошкови сахрањивања 
обезбедиће се према рачуну који достави Центру за социјални рад организација која је извршила 
сахрањивање, у складу са ставом 1. овог члана.  

Уколико сахрањивање лица из члана 26. става 1. овог члана изврши лице које није то било у 
обавези, има право на накнаду учињених трошкова сахрањивања у висини минимума потребне опреме и 
погребних услуга за сахрањивање утврђених ставом 1. овог члана. 

Средства за трошкове сахрањивања преносе се из општинског буџета,  по захтеву  Центра за 
социјални рад, након сахрањивања умрлог лица, уз приложену документацију.  
  
2.2.Накнада трошкова месечне карте за ученике и студенте  
 

Члан 28. 
Право на накнаду трошкова месечне карте за ученике и студенте може остварити породица која се 

нађе у стању социјалне потребе по налазу стручног тима Центра за социјални рад, с тим да то право може 
користити највише два пута у току школске године.  

Уз захтев за признавање права из става 1. овог члана прилаже се потврда Општинске управе , 
службе надлежне за послове образовања да то право није остварено9 у складу са Одлуком којом се уређује 
регресирање трошкова превоза ученика и студената. 

Центар може месечно одобрити највише пет накнада трошкова за месечне карте.   
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2.3. Накнада трошкова неопходних  лекова  и здравствених интервенција  
  

Члан 29. 
Право на накнаду трошкова за купљене неопходне лекове који нису на позитивној листи лекова, а 

животно су неопходни, имају корисници права на новчану социјалну помоћ по предлогу стручног тима 
Центра за социјални рад. 
 
3. ДРУГЕ ВРСТЕ МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ  
 

Члан 30. 
Помоћ у натури (огрева, одеће и обуће, уџбеника и школског прибора за ученике) може се 

обезбедити лицима у стању социјалне потребе и корисницима права на новчану социјалну помоћпо 
предлогу стручног тима Центра за социјални рад под следећим условима:  
-ако је обезбеђен донатор средстава у натури  
-ако су средства у натури прикупљена хуманитарном акцијом и  
-ако су за ову намену обезбеђена новчана средства из општинског буџета, домаћих и страних донатора и 
спонзора.  

 
IV. ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА  
 

Члан 31. 
О захтевима за остваривање права из члана 6. и 7. ове одлуке решава у првом степену Центар за 

социјални рад. О жалби на решење првостепеног органа о правима из члана 6. и 7. ове одлуке одлучује  
Општинска управа, као другостепени орган.  

 
Члан  32. 

Општинска управа врши једном годишње ревизију признатих права из ове одлукe. 
 

Члан 33. 
Поступак за коришћење услуга и остваривање права из ове одлуке покреће се по захтеву корисника, 

односно његовог законског заступника или стараоца, а може се покренути и по службеној дужности.  
 

Члан 34. 
Поступак за коришћење услуга и остваривање права из ове одлуке води се по одредбама Закона о 

општем управном поступку.  
 

Члан 35. 
Обављање послова поверених овом одлуком Центру за социјални рад   обезбеђује се на основу 

уговора, који Председник општине закључује са Центром за социјални рад.   
 

Члан 36. 
Услуге социјалне заштите из члана 6. ове одлуке за којима постоји потреба, а не могу их обезбедити 

у потребном обиму, установе социјалне заштите које је основала Република Србија, Аутономна Покрајина 
Војводина, односно Општина, набављају се од пружаоца услуга социјалне заштите који је за то лиценциран 
кроз поступак јавне набавке услуга социјалне заштите, у складу са законом.  

 
Члан 37. 

Методологију формирања цена услуга социјалне заштите предвиђених овом одлуком прописује 
Општинско веће. 

 Услове за коришћење услуга социјалне заштите предвиђених овом одлуком, цену услуга и 
критеријуме и мерила за учешће корисника у цени, односно трошковима услуга, уређује Општинско веће. 
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Члан 38. 
Учешће корисника и њихових сродника обавезних на издржавање у трошковима смештаја деце и 

омладине и одраслих лица, накнаде трошкова за обезбеђење овог облика заштите за лица која имају 
пребивалиште ван територије Општине, као и накнаде трошкова за лица која имају пребивалиште на 
територије Општине, а смештена су у прихватилиште и прихватну станицу нa територији друге општине, 
утврђује се у складу са Законом и Правилником о учешћу сродника у издржавању корисника права у 
социјалној заштити.  

 
Члан 39. 

Услуге социјалне заштите предвиђене овом одлуком обезбеђују се у складу са стандардима за 
пружање и остваривање услуга које прописује министар надлежан за социјалну заштиту.  

 
V  ПРОГРАМИ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  
 
1. Програм унапређења социјалне заштите Општине  
  

Члан 40. 
Програм унапређења социјалне заштите Општине обухвата мере и активности за подстицај и развој 

постојећих и нових услуга социјалне заштите.  
Програм из става 1. овог члана утврђује Општинско веће, у складу са стратегијом развоја социјалне 

заштите коју доноси Влада Републике Србије.  
   
2. Програми удружења  

Члан 41. 
Удружења која својим програмима остварују и реализују циљеве од интереса за Општину у 

социјалној заштити могу да остваре средства из буџета Општине за подстицање програма или део средстава 
за финансирање програма.  

Средства из става 1. овог члана удружењима грађана обезбеђују се у буџету Општине на основу 
годишњег програма рада и финансијског плана.  

 
Члан 42. 

Под програмима од интереса за Општину сматрају се програми рада које спроводе удружења особа 
са инвалидитетом, као и програми који имају за циљ унапређење положаја породице и деце, старих особа, 
интеграцију Рома, и сензибилизацију јавности, послодаваца и потенцијалних донатора за проблеме  
наведених социјалних група.  
 
VI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 43. 
Општинско веће ће акте за спровођење ове одлуке донети у року од 90 дана од дана ступања на 

снагу ове одлуке.  
 

Члан 44. 
Права из члана 6. и 7. ове одлуке за која буџетом Општине нису предвиђена средства  оствариваће 

се након обезбеђивања средстава за њихову реализацију.  
 

Члан 45. 
Општина и Центар за социјални рад  су у обавези да закључе уговор из члана 35. ове одлуке у року 

60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.  
 

Члан 46. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о остваривању посебних права у области 

социјалне заштите у општини Тител ("Службени лист општине Тител", бр. 12/98).   
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Члан 47. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине  Тител".  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТИТЕЛ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       ПРЕДСЕДНИК 
Број:011-14/2013-I         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дана: 29.11. 2013. године                  Гојко Костић, с.р. 
ТИТЕЛ 
                                                 
                                                              
            На основу члана 29. тачка 7. статута општине Тител („Службени лист општине Тител“, број 3/2002, 
1/2005 и 18/2008) а у вези са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12), 
Скупштина општине Тител на16. седници одржаној дана 29.11. 2013.  године,  доноси 

 
О  Д  Л  У  К  У 

О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА 
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 

ОПШТИНА ТИТЕЛ 
 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1 
Одлуком о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији је оснивач  општина 

Тител (у даљем тексту: Одлука) прописује се начин и поступак спровођења јавног конкурса за именовање 
директора јавних предузећа чији је оснивач општина Тител ( у даљем тексту: предузеће), састав, 
организација и рад Комисије за именовања (у даљем тексту: Комисија), као и друга питања од значаја за 
спровођење поступка именовања директора.  
 

II  НАЧИН И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА 
 

Члан 2 
Поступак за именовање директора предузећа (у даљем тексту: Изборни поступак) спроводи се у 

складу са Законом о јавним предузећима и овом Одлуком.  
Директора предузећа именује Скупштина општине, по спроведеном јавном конкурсу.  
Спровођење јавног конкурса започиње доношењем Одлуке о спровођењу јавног конкурса за 

именовање директора предузећа.  
Одлуку из става 3. овог члана доноси Скупштина општине на предлог Општинског већа.  
Предлог из става 4. овог члана може поднети и Надзорни одбор предузећа, преко Општинског већа.  

Члан 3 
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора предузећа, коју припрема надлежни 

орган из члана 2. ове одлуке садржи:  
- пословно име и седиште јавног предузећа за које се расписује јавни конкурс за именовање директора,  
- рокове у изборном поступку,  
- информације о начину подношења пријаве, начину провере стручне оспособљености, знања и вештина 
које се оцењују у изборном поступку,  
- податке о лицу задуженом за давање информација,  
- као и друге елементе потребне за поступак именовања.  

Одлука из става 1. овог члана објављује се у "Службеном листу општине Тител".  
 

Члан 4 
Оглас о јавном конкурсу, који је саставни део Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање 

директора предузећа, обавезно садржи податке о:  
- јавном предузећу (пословно име и седиште),  
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- радном месту,  
- месту рада,  
- условима за именовање директора (опште и посебне),  
- стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку и начин њихове 
провере,  
- року у коме се подносе пријаве, начин подношења пријаве, орган коме се пријаве подносе, као и адреса на 
коју се пријаве подносе,  
- доказима који се прилажу уз пријаву на конкурс,  
- лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу.  

Оглас о јавном конкурсу може садржати и друге елементе потребне за именовање, односно 
прецизније разумевање огласа.  

 
Члан 5 

Након доношења Одлуке из члана 3. ове одлуке, оглас о јавном конкурсу објављује се у 
"Службеном гласнику РС" и једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији 
Републике Србије у року од 5 дана од доношења одлуке из члана 3. ове Одлуке.  

Оглас о јавном конкурсу, објавиће се, након објављивања у "Службеном гласнику Републике 
Србије" и на званичној интернет презентацији општине Тител, с тим што се мора навести када је оглас 
објављен у "Службеном гласнику РС".  

 
Члан 6 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс почиње да тече наредног дана од дана објављивања 
јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије" и не може бити краћи од 15 дана, што ће бити 
утврђено одлуком из члана 3. ове Одлуке.  

 
III  САСТАВ КОМИСИЈЕ 

 
Члан 7 

Јавни конкурс спроводи Комисија за именовања (у даљем тексту: Комисија) коју образује 
Скупштина општине, посебним решењем у складу са Законом и овом одлуком.  
Комисија има председника и два члана од којих се један члан комисије именује на предлог Сталне 
конференције градова и општина.  

Секретар скупштине Општине се стара о спровођењу поступка у складу са законом и обавља 
стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије.  

 
Члан 8 

Комисија се именује на период од три године.  
Председник и чланови Комисије не могу бити народни посланици, одборници у Скупштини града, као ни 
именована лица у органима града и органима државне управе.  
 

IV  НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВЊА КОМИСИЈЕ 
 

Члан 9 
Комисија ради и одлучује на седницама.  
Седницу Комисије сазива председник Комисије.  
У случају одсутности или спречености председника Комисије, седнице комисије сазива и њима 

председава најстарији члан Комисије.  
 

Члан 10 
Комисија може пуноважно да ради и одлучује ако седницама присуствује већина од укупног броја 

чланова Комисије.  
Комисија одлучује већином гласова од укупног броја чланова Комисије.  
На седници Комисије води се записник. У записник се обавезно уносе: датум и место одржавања 

седнице, дневни ред, имена присутних и одсутних чланова Комисије, све фазе изборног поступка, предлози 
и ставови изнети на седници, резултати сваког гласања, као и свако издвојено мишљење.  
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Записник Комисије потписује председник, односно председавајући Комисије.  
Комисија може донети Пословник о раду, као и друга акта која су неопходна за рад и 

функционисање Комисије.  
 

V  ИЗБОРНИ ПОСТУПАК 
 

Члан 11 
По истеку рока за подношење пријава на конкурс, председник Комисије, односно лице из члана 9. 

ове Одлуке, заказује седницу Комисије, на којој ће се евидентирати и прегледати све приспеле пријаве и 
поднети докази.  

На седници из става 1. овог члана Комисија обавезно проверава:  
- да ли су све пријаве достављене у року који је одређен огласом о јавном конкурсу,  
- да ли су пријаве разумљиве, односно да ли се из пријаве може јасно закључити да се ради о пријави на 
предметни конкурс и  
- да ли су уз пријаву достављени сви докази који су у конкурсу тражени.  
 

Члан 12 
У случају ако Комисија утврди да пријава има неки од недостатака ближе дефинисаних чланом 11. 

ове Одлуке, закључком ће одбацити пријаву као неблаговремену, неразумљиву или непотпуну.  
Против закључка из става 1. овог члана, није допуштена посебна жалба. 
  

Члан 13 
Након извршене провере Комисија, посебним актом саставља списак кандидата који испуњавају 

услове за именовање и међу њима спроводи изборни поступак.  
У изборном поступку из става 1. овог члана, Комисија врши оцењивање стручне оспособљености, 

знања и вештина кандидата ради састављања ранг листе кандидата.  
Комисија у вршењу послова из става 2. овог члана треба да буде, независна и непристрасна.  

 
Члан 14 

У изборном поступку, Комисија може извршити проверу и оцењивање стручне оспособљености, 
знања и вештина кандидата:  
- писаном провером,  
- усменом провером,  
- оценом приложене документације или на други начин подобан за проверу и оцењивање стручне 
оспособљености, знања и вештина кандидата.  

Одлуком о спровођењу јавног конкурса одређује се начин провере стручне оспособљености, знања 
и вештина кандидата.  

Члан 15 
Изборни поступак може да се спроведе у више делова, када се комбинују начини провере стручне 

оспособљености, знања и вештина кандидата утврђени чланом 14. ове Одлуке.  
 

VI  НАЧИН ПРОВЕРЕ И МЕРИЛА 
 

Члан 16 
Писана провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата (у даљем тексту: стручност) 

врши се решавањем теста, који припрема Комисија.  
Тест из става 1. овог члана, сачињава се тако што се формулишу питања на која се бира један или 

више понуђених одговора.  
Питања која су саставни део теста из става 1. овог члана, односе се на познавање: система локалне 

самоуправе и система јавних предузећa.  
Уколико се провера стручности врши тестирањем кандидата, Комисија благовремено, у писаном 

облику, обавештава кандидате о дану, месту и времену почетка тестирања, а најкасније 5 (пет) дана пре 
дана одређеног за тестирање.  
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Резултат теста се бројчано исказује, тако што кандидат за сваки тачан одговор на тесту добија по 
један бод, а на крају се сви бодови теста сабирају што представља укупан број бодова који је кандидат 
освојио на тесту.  

Члан 17 
Усмена провера стручности кандидата врши се разговором Комисије са кандидатом.  
За усмену проверу Комисија унапред припрема питања која ће бити постављена кандидатима. Свим 

кандидатима се постављају иста питања и по истом редоследу.  
Комисија може у току разговора да постави додатна питања ако су неопходна додатна објашњења.  
Разговор са кандидатима може да се одреди као самостални начин провере или у комбинацији са 

друга два прописана начина провере.  
Уколико се усмена провера утврди као самосталан начин провере, максималан број питања може 

бити 15, а уколико је у комбинацији са другим начинима провере максималан број питања је 5.  
Приликом усмене провере, сваки члан Комисије, бодовима од 1 до 5 бодује сваког кандидата 

понаособ.  
Након завршене провере, утврђује се укупан број бодова који је добио сваки кандидат понаособ, 

тако што се прво саберу сви бодови чланова Комисије, које је освојио један кандидат, а затим се утврди 
просечна оцена, поделом добијеног збира са бројем чланова комисије.  

О датуму, времену и месту обављања усмене провере Комисија, обавештава кандидате на начин и у 
року утврђеном чланом 16. став 4. ове Одлуке. 

 
Члан 18 

Оцена приложене документације врши се прегледом и бодовањем приложених писаних предлога:  
- планова или програма рада кандидата, везаних за пословање предузећа за које конкурише,  
-  везаних за унапређење рада и функционисања предузећа,  
- везаних за квалитетније, ефикасније и економичније обављање делатности од општег интереса 

предузећа за које конкурише, као и других писаних предлога које је кандидат доставио у документацији а 
односе се на његову стручност и квалификованост за обављање функције на коју конкурише.  

Приликом оцене, сваки члан Комисије, бодовима од 1 до 5 бодује сваког кандидата понаособ, с тим 
што је мерило за бодовање квалитет а не квантитет достављене документације.  

Након оцене из става 1. и 2. овог члана, утврђује се укупан број бодова који је добио сваки кандидат 
понаособ, тако што се прво саберу сви бодови чланова Комисије, које је освојио један кандидат, а затим се 
утврди просечна оцена, поделом добијеног збира са бројем чланова комисије.  

 
Члан 19 

Одлуком о спровођењу јавног конкурса могу бити одређени и други начини провере стручности 
кандидата, с тим што ће се том одлуком прописати мерила, начин бодовања и слично.  

 
Члан 20 

Уколико се стручност кандидата утврђује комбинацијом више начина провере, коначна оцена 
кандидата представља збир појединачних оцена, које је освојио кандидат након сваке провере.  
 

VII  РАНГ ЛИСТА И ЛИСТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ 
 

Члан 21 
Након спроведеног изборног поступка, Комисија саставља ранг листу свих кандидата који су 

бодовани у изборном поступку.  
Ранг листа се саставља на основу укупног броја бодова које је освојио сваки кандидат.  
Уколико је провера стручности вршена комбинацијом више начина провере, укупан број бодова 

једног кандидата утврђује се сабирањем бодова из сваког од начина провере.  
На основу ранг листе из става 1. овог члана, Комисија саставља Листу за именовање са највише три 

најбоље рангирана кандидата са бројчано исказаним и утврђеним резултатима и доставља је надлежној 
општинској управи.  
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Истовремено са достављањем Листе за именовање из става 3. овог члана, Комисија доставља и 
Записник о изборном поступку.  

 
Члан 22 

У случају да два или више кандидата имају једнак број бодова, тако да није могуће одредити листу 
за именовање са три најбоље рангирана кандидата Комисија ће одредити додатну усмену проверу 
кандидата са истим бројем бодова.  

За додатну усмену проверу Комисија унапред припрема додатних 5 питања која ће бити постављена 
кандидатима. Свим кандидатима се постављају иста питања и по истом редоследу.  

У погледу начина бодовања и утврђивања укупног резултата сваког кандидата у додатној усменој 
провери примењују се одредбе члана 17. ове Одлуке.  

Уколико се и након додатне усмене провере не може саставити Листа за именовање, Комисија ће 
извршити додатно бодовање кандидата са истим бројем бодова и то, додатних 5 бодова може остварити 
кандидат:  

- који је обављао послове директора предузећа (без обзира на облик организовања и структуру 
капитала) дуже од 5 година,  

- чије је предузеће или он лично, за време његовог руковођења добило неко међународно или 
државно признање, везано за рад и функционисање предузећа.  

 
Члан 23 

Одредбе о додатној усменој провери и додатно бодовање из члана 22. ове Одлуке, обавезно садржи 
Одлука о спровођењу јавног конкурса, као и оглас о јавном конкурсу.  
 

VIII  ПОСТУПАК ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА 
 

Члан 24 
Општинска управа, на основу Листе за именовање (у даљем тексту: Листа) и записника о изборном 

поступку, припрема Нацрт акта о именовању директора и доставља га са Листом, Општинском већу које 
утврђује Предлог акта и доставља га Скупштини општине на одлучивање.  

 
Члан 25 

Скупштина општине, након разматрања достављене Листе и предлога акта из члана 24. ове Одлуке, 
доноси решење о именовању предложеног кандидата или неког другог кандидата са Листе.  

Решење о именовању директора је коначно.  
 

Члан 26 
Решење о именовању директора са образложењем:  
- доставља се лицу које је именовано, као и свим кандидатима који су учествовали у изборном 

поступку  
- објављује се на званичној интернет презентацији општине Тител.  

Решење о именовању директора објављује се у "Службеном листу општине Тител".  
 

Члан 27 
Кандидат, који је учествовао у изборном поступку, има право да поднесе захтев за увид у 

документацију јавног конкурса, у року не дужем од 30 дана од дана објављивања решења из члана 26. ове 
Одлуке у "Службеном гласнику Републике Србије".  

Комисија је дужна да у року од два дана од дана пријема захтева, кандидату из става 1. овог члана, 
омогући увид у документацију јавног конкурса под надзором Комисије.  

О датуму, времену и месту увида у документацију, Комисија ће обавестити подносиоца захтева 
писаним путем.  

Члан 28 
Решење о именовању директора, у складу са законом садржи одредбе о ступању на рад директора, с 

тим што се у образложењу решења наводе разлози који оправдавају евентуално продужење рока.  
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Члан 29 
Ако именовани директор не ступи на рад у року одређеном за ступање на рад, Скупштина општине 

може да именује неког другог кандидата са Листе.  
Надзорни одбор својим актом утврђује или констатује дан почетка рада именованог директора, 

односно дан престанка функције директора који је разрешен.  
Надзорни одбор дужан је да Скупштину општине писаним путем обавести о датуму ступања, 

односно неступању на рад именованог директора.  
Рок за достављање обавештења из става 2. овог члана, не може бити дужи од 3 дана од дана ступања 

на рад директора, односно 3 дана од дана истека рока за ступање на рад.  
 

Члан 30 
Ако нико од кандидата са Листе за именовање не ступи на рад, у року одређеном за ступање на рад 

као и у случају да ни после спроведеног јавног конкурса:  
- Скупштини општине не буде предложен кандидат за именовање због тога што је Комисија утврдила да 
ниједан кандидат који је учествовао у изборном поступку не испуњава услове за именовање или  
- ако Скупштина општине не именује предложеног кандидата или другог кандидата са листе, спроводи се 
нови јавни конкурс на начин и по поступку прописаном овом одлуком. 
  

IX  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 31 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Тител".  

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТИТЕЛ        ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Број: 011-53/2013-I                              Гојко Костић с.р. 
Дана: 29.11.2013. 
Т и т е л 
 
 

На основу члана 86. став 2. Закона о заштити од пожара („Службени гласник Републике Србије“ бр. 
111/2009) и члана 29. тачка 7. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ бр. 3/2002, 1/2005 
и 18/2008), Скупштина општине Тител, на 16. седници, дана 29.11.2013. године, доноси  

О Д Л У К У 
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА  

ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ 

Члан 1. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Фонда противпожарне заштите 

општине Тител донесена по раније важећим прописима о заштити од пожара. 
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Тител“.  

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТИТЕЛ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       ПРЕДСЕДНИК  
Број: 011-51/2013-I         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Дана: 29.11.2013. годинe                  Гојко Костић с.р. 
Т и т е л  
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 Скупштина општине Тител, на 16. одржаној 29.11. 2013. године, на основу члана 42. Закона о 
правима пацијената („Службени гласник РС“ број 45/2013) и члана 29. став 1. тачка 19. и члана 81. став 1. 
Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 3/2002,1/2005 и 18/2008),  доноси   
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ 

 
I 

Образује се Савет за здравље општине Тител , као посебно радно тело Скупштине општине Тител. 
II 

Савет за здравље се образује у следећем саставу : 
 
1. Мр. Божић Драган - члан  из реда локалне самоуправе, 

 
 2.   Др. Невена Кнежић -  члан из локалне здравствене установе, 

 
3.   Ружа Јовановић - члан  из реда локалне самоуправе, 
        

 4.   Воја Митрић - члан, представник удружења грађана из реда пацијената,  
                                                                          
 5.   Александар Бојовић -  члан, представник Републичког фонда за здравственo 
       осигурање, Филијала за Јужнобачки управни округ - испостава у Тителу. 

 
III 

Задаци Савета су да: 
1) разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу достављених и 

прикупљених доказа и утврђених чињеница; 
2) о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора здравствене установе , 

односно оснивача приватне праксе , на коју се приговор односи и даје одговарајуће препоруке ; 
3) разматра извештаје сваетника пацијената , прати остваривање права пацијената и предлаже мере за 

заштиту и промоцију права пацијената 
4) подноси годишњи извештај о свом раду и предузетим мерама за заштиту права пацијената 

Скупштини општине, министарству надлежном за послове здравља, надлежном секретаријату за 
здравство Аутономне покрајине Војводине, а ради информисања и оставривања потребне сарадње , 
извештај доставља и Заштитнику грађана.  

 
IV 

Савет за здравље обавља послове и задатке у складу и на начин утврђен  Пословником о раду 
Савета за здравље општине Тител. 

V 
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Тител“. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТИТЕЛ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                           ПРЕДСЕДНИК  
Број:  02-53/2013- I                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дана:  29.11. 2013. године              Гојко Костић, с.р. 
Т и т е л  
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