СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
ГОДИНА XLVIII

ТИТЕЛ, 20. ДЕЦЕМБАР 2013. ГОДИНЕ

БРОЈ 12.

На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ бр.
1
129/2007), члана 29. тачка 7. и члана 58. став 1. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ бр.
3/2002, 1/2005 и 18/2008) Скупштина општине Тител, на 17 седници, дана 20.12.2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се унутрашња организација, послови, руковођење и друга питања од значаја за
рад Општинске управе општине Тител (у даљем тексту: Општинска управа), као једног од органа општине
Тител.
Члан 2.
Општинска управа је организована као јединствени орган.
Начелник Општинске управе представља и заступа Општинску управу.
Члан 3.
Послови Општинске управе су:
1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, Председник општине и
Општинско веће;
2) извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа;
3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа
и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине
општине;
5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
6) обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, Председник општине и
Општинско веће.
Члан 4.
За обављање одређених послова из надлежности Општинске управе, посебно у вези са остваривањем
права грађана, може се организовати рад Општинске управе у месним заједницама.
Послови из става 1. овог члана обављају се у месним канцеларијама образованим у оквиру Службе за
општу управу и јавне службе.
Врста, обим послова, начин њиховог вршења и друга питања од значаја за њихово обављање у месним
заједницама уређују се актом Председника општине, на предлог начелника Општинске управе.
Члан 5.
У складу са Законом и Статутом општине у Општинској управи Председник општине поставља три
помоћника, и то за област привреде, финансија и друштвених делатности.
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Актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи ближе ће
се уредити послови помоћника Председника општине.
Члан 6.
У поступку пред Општинском управом у коме се решава о правима, обавезама и интересима
грађана и правних лица, примењују се прописи о управном поступку и правила канцеларијског пословања
која се односе на државне органе.
Члан 7.
Послове Општинске управе који се односе на остваривање права, обавеза и интереса грађана и
правних лица могу обављати лица која имају прописану школску спрему, положен стручни испит за рад у
органима државне управе и одговорајуће радно искуство, у складу са законом и другим прописом.
Члан 8.
У погледу права, обавеза и одговорности запослених у Општинској управи примењује се закон
којим се уређује положај запослених у локалној самоуправи, закон којим се уређује област рада, закон
којим се уређују плате запослених у локалној самоуправи, колективни уговори и други општи акти и
прописи којима се уређују питања у вези са радом и заштитом на раду.
Запослени стичу звања у складу са законом и општим актом Општинске управе.
О правима, обавезама и одговорностима запослених у Општинској управи одлучује начелник
Општинске управе.
II. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 9.
У оквиру Општинске управе образују се службе као унутрашње организационе јединице.
У оквиру службе образују се групе као уже организационе јединице, у складу са овом одлуком.
Члан 10.
Начелник Општинске управе на основу ове одлуке доноси Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Општинској управи, уз претходну сагласност Општинског већа.
Члан 11.
За обављање послова Општинске управе утврђених законом и Статутом општине образују се
следеће унутрашње организационе јединице:
1. Служба за општу управу и јавне службе;
2. Служба за привреду, урбанизам, заштиту животне средине, имовинско-правне, стамбенокомуналне и инспекцијске послове;
3. Служба за Служба за финансије и
4. Служба за нормативно-правне и заједничке послове.
У оквиру Службе за привреду, урбанизам, заштиту животне средине, имовинско-правне, стамбенокомуналне инспекцијске послове образује се:
- Група за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско-правне и стамбено-комуналне
послове.
У оквиру Службе за нормативно-правне и заједничке послове образује се:
- Група за заједничке послове.
Члан 12.
Служба за општу управу и јавне службе обавља следеће послове:
- обавља послове писарнице, архиве и канцеларијског пословања;
- врши овере потписа, преписа и рукописа;
- води евиденцију печата и штамбиља органа Општине и спроводи поступак израде нових и
уништавања неважећих или оштећених печата и штамбиља;
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- непосредно спроводи прописе о службеној употреби српског језика и писма, као и језика и писма
мађарске националне мањине, који је у службеној употреби у Општини;
- спроводи законе и друге прописе, чије је непосредно спровођење поверено Општини у области
држављанства, матичних књига, брака, личног имена и других послова из личног статуса грађана и
ажурирања података у јединственом бирачком списку;
- обавља управне, стручне и административне послове непосредног спровођења закона и других
прописа који су поверени Општини у областима друштвене бриге о деци, дечјег додатка, права на
породиљско одсуство, родитељског додатка и друге помоћи породици са децом;
- обавља послове здравствене, борачко-инвалидске и социјалне заштите;
- обавља послове у вези са обезбеђивањем друштвене бриге за јавно здравље и заштиту пацијената
на ниову Општине, у складу са законом;
- обавља послове саветника пацијената у складу са законом којим се уређују права пацијената;
- обавља нормативне, стручне и административне послове који се односе на задовољавање
одређених потреба грађана на нивоу општине у области предшколског, основног и средњег образовања и
васпитања и ученичког и студентског стандарда, културе и физичке културе;
- обавља послове који се односе на издавање радних књижица и вођење њиховог регистра;
- решава у другом степену о жалбама на решења Центра за социјални рад када одлучује о
остваривању права на посебне облике социјалне заштите;
- учествује у изради стратегија и програма развоја у области дечије и социјалне заштите, примарне
здравствене заштите, предшколског образовања и васпитања, побољшања и унапређења положаја младих;
- обавља послове који се односе на оснивање установа у области образовања и васпитања, примарне
здравствене заштите, социјалне заштите, културе, физичке културе, спорта и информисања;
- издаје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка
лица и утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите;
- израђује акте којима се утврђују нормативи и стандарди за обављање делатности установа чији је
оснивач Општина;
- учествује у прописивању мера, начина и поступка заштите и безбедности деце и ученика за време
боравка у установи;
- израђује предлог акта о прекиду образовно-васпитног рада у установама;
- води евиденцију деце која су стасала за похађање предшколског програма образовања и
васпитања и полазак у школу и доставља је установама и обавештава родитеља о обавези уписа деце у
одговарајућу образовно-васпитну установу;
- прати законитост рада у јавним службама чији је оснивач Општина;
- предлаже мере и покреће иницијативе за унапређење рада јавних служби чији је оснивач Општина;
- учествује у изради плана развоја културе у Општини;
- утврђује начин, мерила и критеријуме за избор пројеката из културе који ће се финансирати из
буџета;
- обавља стручне и административне послове у вези са расписаним јавним конкурсом за пројекте из
области културе који ће се финансирати из буџета Општине;
- организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од заначаја за Општину и води
евиденцију заштићених културних добара на територији Општине;
- припрема податке за потребе органа који се баве пословима друштвене статистике;
- пружа стручну помоћ удружењима грађана која се оснивају у циљу развоја различитих облика
самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и лицима која су суштински у
неједнаком положају са осталим грађанима;
- пружа стручну помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама
која раде на територији Општине;
- обавља послове у вези са подстицањем културно-уметничког аматеризма и стваралаштва;
- врши попис имовине умрлих лица у случајевима утврђеним законом;
- обавља стручне послове за потребе радних тела образованих на основу закона или општих аката
Скупштине општине која се баве питањима из области дечје, социјалне, здравствене заштите,
међунационалним односима, културе, вероисповести, демографских кретања и другим питањима од значаја
за развој и унапређење других облика стваралаштва;
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-обављају послове планирања одбране, израде и руковања плановима одбране;
- обавља послове просветне инспекције у складу са законом којим се уређује систем образовања и
васпитања;
- учествује у изради нацрта општих аката у областима из своје надлежности;
- обавља и друге послове за које нису надлежне друге службе Општинске управе.
У месним заједницама: Вилово, Гардиновци, Лок, Мошорин и Шајкаш организује се обављање
неких послова из надлежности ове службе у оквиру месних канцеларија, у складу са актом Председника
општине из члана 4. став 3. ове одлуке.
Члан 13.
Служба за привреду, урбанизам, заштиту животне средине, имовинско-правне, стамбено-комуналне
и инспекцијске послове обавља следеће послове:
- непосредно спроводи прописе из области привреде који су поверени Општини;
- прикупља и обрађује податке о привредним субјектима, ресурсима и другим подацима од значаја
за развој привреде и израђује анализе за потребе доношења стратегије развоја Општине, програма развоја
појединих грана привреде, акционих планова и других аката из надлежности Општине којима се унапређују
општи оквири за привређивање у Општини;
- прати стање у свим привредним гранама, а нарочито у области пољопривреде, прехрамбене
индустрије, руралног развоја, туризма и предлаже мере за њихов развој;
- анализира стање у области приватног предузетништва на територији Општине, предлаже мере за
његово унапређивање, остварује сарадњу са надлежним државним органима у циљу подстицања
самозапошљавања, женског предузетништва, домаће радиности, сеоског туризма и пружа им стручну
помоћ у њиховом удруживању ради заједничког наступа на тржишту, промоције и остваривању субвенција,
регреса, кредита и других олакшица;
- води евиденцију свих привредних субјеката на територији Општине;
- остварује сарадњу са свим привредним субјектима у Општини;
- врши активности на јачању капацитета локалних актера који се баве развојим питањима;
- учествује у изради стратегије развоја Општине и појединих делатности; локалних акционих
планова и програма и стара се о њиховој имплементацији;
- учествује у изради регионалне страгетије развоја округа;
- пружа стручну помоћ члану регионалног развојног савета који представља Општину;
- врши припрему и имплементацију пројеката за одабране приоритете Општине;
- извештава Скупштину општине и друге органе о спровођењу програма које доноси Скупштина
општине и предлаже мере за њихову успешнију реализацију или измене и допуне;
- обавља стручне и техничке послове у вези са учешћем Општине и њених привредних субјеката на
сајмовима, изложбама и другим манифестацијама;
- пружа стручну помоћ при реализацији разних облика промоције привреде на локалном и
регионалном нивоу које организује Општина или помаже буџетским средствима;
- обавља стручне послове у вези са привлачењем инвестиција;
- обезбеђује презентацију развојних програма и пројеката за мала и средња предузећа и
предузетнике;
-прати стање и предлаже Општинском већу да код надлежних републичких и покрајинских органа,
институција и агенција иницира увођење одређених мера у привредним субјектима који имају проблеме у
пословању насталих услед приватизације, реструктуирања или код којих се спроводи поступак ликцидације
или стечаја;
- обавља послове који се односе на покретање иницијатива и предлагање пројеката код надлежних
државних и покрајинских органа, фондова, невладиних организација;
- прати конкурсе и јавне позиве и обавља стручне и административне послове на припреми
пројеката Општине и других органа, организација, установа и јавних предузећа чији је осничач Општина,
приликом конкурисања за средства националног инвестиционог плана, средства од игара на срећу,
кредитна средства код банака и других финансијских институција, међународних и домаћих невладиних
организација и других донатора;
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- припрема податке и потребну документацију за коришћење подстицајних средстава за развој
локалне заједнице у складу са законом којим се уређују питања у вези са равномерним регионалним
развојем;
- обавља стручне послове у вези са успостављањем привредне и друге сарадње са јединицама
локалне самоуправе у Републици Србији и иностранству, удруживања Општине у удружења локалног,
регионалног и међународног нивоа;
- прати и усмерава развој приватног предузетништва, пружа им стручну помоћ при изради бизнис
планова;
- пружа стручну помоћ приликом оснивања предузетничких радњи и промена у вези са њиховим
радом, прима, обрађује и доставља пријаве републичкој агенцији надлежној за послове вођења регистра
привредних субјеката;
- остварује сарадњу и обавља стручне и административне послове за Фонд за развој пољопривреде у
Општини, Савет за запошљавање и друге организације и удружења основане са циљем развоја и
унапређења појединих привредних грана и облика пословања;
- прикупља податке и прави аналазе у погледу запослености по гранама привреде у Општини,
предлаже мере за смањивање незапослености и повећања мобилности радне снаге;
-сарађује са националном службом за запошљавање и надлежним републичким и покрајинским
органима на спровођењу мера и активности у циљу
повећања запослености, преквалификације и доквалификације лица која се воде на евиденцији
незапослених и спровођењу програма за запошљавање појединих категорија незапослених лица или
поспешивања појединих облика привредног организовања;
- прати стање у области запошљавања и пружа стручну помоћ локалном савету за запошљавање;
- води евиденцију пољопривредног земљишта;
- учествује у изради годишњих планова заштите, унапређења и коришћења пољопривредног
земљишта;
- израђује извештаје о коришћењу обрадивог пољопривредног земљишта;
- обавља стручне и адмнистративне послове за комисију за израду годишњег плана заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта и комисије за спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта;
- обавља стручне и административне послове на спровођењу годишњег плана заштите, уређивања и
коришћења пољопривредног земљишта;
- припрема предлоге аката које доносе надлежни органи у поступку давања у закуп пољопривредног
земљишта, прати реализацију уговора и предлаже предузимање мера у циљу остваривања сврхе давања у
закуп пољопривредног земљишта, обезбеђивању буџетских средстава и њиховог наменског коришћења;
- обавља стручне послове у вези са заштитом пољопривредног земљишта од пољских штета,
заштите од спаљивања органских остатака и заштите од мраза, града, пожара и других елементарних
непогода;
- обавља послове у вези са коришћењем пашњака и утрина враћених селима;
- израђује предлоге аката о привођењу пашњака другој култури;
- утврује обавезу плаћања и висину накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног
земљишта;
- обавља послове у вези са уређењем пољопривредног земљишта: комасације, добровољног
груписања пољопривредног земљишта и давања на коришћење без накнаде;
- обавља стручне послове за радна тела органа општине који се односе на послове пољоприведе;
- пружа стручну помоћ Комисији за утврђивање штета од елементарних непогода;
- предлаже надлежним органима доношење одлуке о проглашњу постојања елементарне непогоде
на територији Општине или дела Општине;
- обавештава пољопривредна газдинства и приватне предузетнике о коришћењу подстицајних
средстава за развој и пружа им помоћ приликом израде конкурсне документације;
- сарађује са републичким и покрајинским инспекцијама у области пољопривреде, водопривреде,
туризма и трговине;
- предлаже мере за развој задругарства;
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- обавља послове у области развоја угоститељства, занатства и трговине за које је надлежна
Општина;
- обавља послове у вези са регистровањем уговора о раду са кућним и помоћним особљем и за
обављање послова ван просторија послодавца;
- предлаже мере за развој туризма у општини;
- обавља категоризацију кућа, станова за одмор, апартмана и соба за изнајмљивање;
- обавља послове у вези са кретањем цена комуналних производа и услуга и припрема предлоге
аката у вези са давањем сагласности на ценовнике за које је надлежна Опшина;
- учествује у изради нацрта општих аката у областима из своје надлежности;
- обавља послове грађевинске инспекције који су законом којим се уређује планирање и изградња
поверени Општини;
- обавља послове тржишне инспекције који су законом о трговини поверени Општини;
- обавља послове инспекције заштите животне средине који су прописима о заштити животне
средине поверени Општини;
- обавља инспекцијске послове који су законом о јавним путевима поверени Општини;
- обавља инспекцијске послове који су законом о превозу у друмском саобраћају поверени
Општини;
- обавља послове комуналне инспекције у складу са законом којим се уређују комуналне делатности
и општинским прописима;
- обавља послове принудног извршења решења у складу са законом;
- остварује сарадњу са инспекцијским органима Републике, АП Војводине и других јединица
локалних самоуправа;
- обавља и друге послове које одреди Председник општине и начелник Општинске управе.
Група за урбанизам, заштиту животне средине, имовинске и стамбено-комуналне послове обавља
следеће послове:
- непосредно примењује законе, друге прописе и опште акте у области урбанистичког планирања,
изградње објеката, грађевинског земљишта; заштите животне средине (стратешке процене о утицају
планова на животну средину, проценe утицаја пројеката на животну средину, заштите вода, ваздуха,
заштите од буке, заштите природе, управљања отпадом, заштите од нејонизујућег зрачења, промета
хемикалија и других облика заштите); коришћења и располагањa непокретностима у јавној својини
Општине; становања; саобраћаја и путева;
- припрема појединачне акте у поступцима прибављања и отуђења непокретности у јавној својини
Општине, стављања хипотеке на непокретностима и врши стручне и административне послове у вези са
прибављањем, отуђењем и давањем у закуп непокретности у јавној својини;
- обавља стручне и административне послове за Комисију за планове;
- доноси појединачне акте из своје надлежности;
- обавља послове који се односе на идентификацију, управљање, коришћење непокретности у
јавној својини Општине;
- води евиденцију непокретности у јавној својини Општине;
- учествује у поступцима еспропријације, административног преноса, денационализације, повраћаја
земљишта и задружне имовине;
- обавља послове који се односе на спровођење концесије;
- води евиденцију планске документације;
- води евиденцију улица и тргова у насељеним местима у Општини;
- води регистар станова за социјално становање;
- учествује у изради и имплементацији стратешких и планских докумената из облати урбанизма,
заштите животне средине и становања: просторног плана Општине, урбанистичких планова; Стратегије
развоја општине; локалне стамбене стратегије; стратегије заштите природе и природних вредности;
програма заштите зелених површина; локалног еколошког акционог плана; програма мониторинга животне
средине; акционих планова за заштиту од буке; локалног плана управљања отпадом; програма социјалног
становања и других;
- даје предлоге за стављање под заштиту и скидање заштите са природног добра на територији
Општине и предлаже надлежним органима предузимање мера из њихове надлежности;
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- води евиденцију заштићених природних добара на територији Општине;
- учествује у спровођењу мониторинга квалитета ваздуха у Општини,
- организује и прати квалитет вода;
- организује и прати заштиту од буке и предузима мере за које је овлашћена по закону којим се
уређује питање заштите од буке;
- доноси појединачне акте у вези са израдом стратешке процене утицаја на животну средину
просторних и урбанистичких планова и процене утицаја пројекта на животну средину;
- води евиденцију о спроведеним поступцима и донетим одлукама у поступку процене утицаја на
животну средину (води јавну књигу);
- обавља стручне и административне послове за техничку комисију за оцену студије о процени
утицаја на животну средину;
- води регистар загађивача животне средине у Општини;
- обавља послове у вези са управљањем отпадом који су поверени Општини, издаје дозволе за
обављање делатности прикупљања и прераде отпада за које је надлежна Општина и води евиденцију
издатих дозвола;
- обавештава јавност о примени прописа из области заштите животне средине и стању у Општини;
- обавља стручне и административне послове за Фонд за заштиту животне средине;
- обавља послове који се односе на планирање, развој и организацију саобраћаја, режим и
безбедност саобраћаја, праћење стања изградње, одржавања, коришћења и заштите путева у надлежности
Општине;
- учествује у припреми и изради програма изградње и одржавања саобраћајне инфраструктуре,
- обавља послове у вези са превозом путника и робе у друмском саобраћају;
- обавља поверене послове из закона којим се уређује питања енергетике и учествује у изради
програма за коришћење енергије и других нормативних аката;
- обавља послове у вези утврђивања водопривредних услова, издавања водопривредних сагласности
и водопривредних дозвола за које је надлежна Општина;
- учествује у изради планова одбране од поплава у складу са општим плановима одбране од
унутрашњих вода и опретивним плановима одбране од поплава;
- обавља стручне и административне послове за комисију за утврђивање штете од елементарних и
других већих непогода на грађевинским објектима;
- учествује у припреми документације за пројекте од општег интереса када Општина конкурише за
средства националног инвестициног плана, код републичких и покрајинских органа и фондова, банака и
других финансијских организација;
- обавља стручне, административне и техничке послове у вези са радовима на инвестиционом
одржавању објеката које користи Општинска управа;
- учествује у изради нацрта општих аката у областима из своје надлежности;
- остварује сарадњу са надлежним републичким и покрајинским органима у обављању послова из
своје надлежности и доставља им потребне информације и извештаје;
- обавља и друге послове које одреди начелник Општинске управе.
Члан 14.
Служба за финансије обавља следеће послове:
- обавља послове буџета и трезора Општине;
- израђује буџетски календар и разрађује смернице за припрему буџета;
- предлаже висину апропријација и квота за буџетске кориснике;
- анализира захтеве за промене одобрених апропријација и квота и предлаже њихове измене;
- врши евиденцију и контролу поднетих захтева буџетских корисника;
- припрема и израђује предлоге финансијских планова директних буџетских корисника;
- предлаже давање сагласности на финансијске планове буџетких корисника;
- контролише извршење буџета, прати примања и издатке буџета;
- врши послове управљања готовинским средствима и управљања дугом;
- врши контролу расхода из буџета;
- предлаже мере за очување ликвидности буџета;
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- обавља стручне послове у вези са пласманом буџетских средстава или задуживањем Општине код
банака и других финансијских организација;
- врши послове буџетског рачуноводства и извештавања, које обухвата књиговодствене послове,
финансијско извештавања и рачуноводствену методологију;
- саставља консолидоване периодичне и годишње извештаје и доставља их надлежним државним
органима;
- обавља и друге послове у складу са прописима о буџетском систему и другим прописима којима
су уређена питања јавних прихода и расхода;
- учествује у припреми документације приликом конкурисања органа Општине и других буџетских
корисника за средства субвенције, донације код надлежних државних и покрајинских органа, међународних
организација, невладиних организација, домаћих и страних донатора;
- учествује у изради плана јавних набавки за органе Општине;
- обавља послове финансијске службе за директне буџетске кориснике;
- обавља стручне послове за буџетске фондове које оснива Скупштина општине;
- непосредно примењује законе, друге прописе и опште акте органа Општине којима се уређују
питања у вези са општинским порезима, таксама, накнадама и другим изворним приходима Општине;
- утврђује, наплаћује и контролише наплату свих изворних прихода Општине прописаних законом и
општим актима Скупштине општине;
- доноси појединачна акта из своје надлежности;
- води регистар обвезника изворних прихода на основу података из јединственог регистра пореских
обвезника које води Пореска управа;
- врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивање законитости и правилности
испуњавања пореске обавезе по основу изворних прихода Општине;
- спроводи поступак принудне наплате изворних јавних прихода;
- води првостепени прекршајни поступак против пореских обвезника у складу са законом којим се
уређује порески поступк и пореска администрација и подноси прекршајне пријаве надлежном суду;
- према обвезницима локалних пореза, такси и накнада покреће прекршајни поступак пред
надлежним судом;
- остварује сарадњу са другим органима у циљу идентификације обвезника и предмета обавезе;
- води пореско књиговодство за изворне приходе Општине у складу са прописима и примењује
јединствени информациони систем за изворне приходе;
- извештава надлежне органе Општине о оствареним изворним приходима и предлаже мере за
побољшање њихове наплате;
- учествује у изради нацрта општих аката из надлежности Службе;
- обавља и друге послове које одреди Председник општине и начелник Општинске управе.
Члан 15.
Служба за нормативно-правне и заједничке послове обавља следеће послове:
- стручне и административне послове који се односе на припрему и одржавање седница Скупштине
општине, Општинског већа и њихових радних тела, као и за обављање послова из надлежности
Председника општине;
- обавља стручне и административне послове у вези са доделом награда и признања Општине;
- обавља стручне послове за давање сагласности на употребу имена, амблема и другог обележја
Општине;
- обавља стручне и административне послове у вези са израдом предлога аката о избору носилаца
функција у органима Општине и спровођењем поступка тајног гласања;
- обавља стручне послове у вези са спровођењем референдума на територији Општине;
- обавља стручне послове у вези са доношењем аката и изјашњавањем грађана о самодоприносу
који Скупштина општине распише за територију целе Општине или њеног дела;
- припрема, у сарадњи са осталим службама, предлоге одговора на одборничка питања;
- врши стручну обраду и израђује предлоге одговора органа Општине поводом поднетих
представки, притужби и предлога грађана;
- припрема аутентична тумачења општих аката из надлежности Скупштине општине;
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- припрема захтеве за оцену уставности или законитости закона или другог општег акта Републике
Србије или Аутономне Покрајине Војводине којима се по оцени органа Општине повређује право на
локалну самоуправу;
- припрема одговоре у вези са поднетим захтевима за оцену уставности и законитости Статута и
других општих аката које доноси Скупштина општине;
- припрема мишљења које органи Општине дају у вези са законима којима се уређују питања од
интереса за локалну самоуправу;
- израђује предлоге уставних жалби у вези са појединачним актима или радњама државног органа
или органа Општине којима се онемогућава вршење послова из надлежности Општине;
- припрема одговоре које надлежни органи Општине треба да доставе по захтеву републичког или
покрајинског грађанског браниоца;
- израђује нацрте и предлоге аката у вези са подношењем иницијативе Влади Републике Србије за
промену назива насељених места на територији Општине, или промену територије Општине, утврђених
Законом;
- обавља нормативне послове који се односе на израду нацрта и предлога аката којима се уређују
следећа питања: организација и рад органа Општине; објављивања њихових аката; утврђивање обележја
Општине (застава, грб, амблем и слично); утврђивање празника и славе Општине; утврђивање награда и
признања која додељује Скупштина општине; организовање послова заштите имовинских права и интереса
Општине; остваривања међунационалне сарадње; остваривање међуопштинске сарадње и удрживање
Општине са другим јединицама локалне самоуправе у Републици Србији и иностранству; обављање
функција у органима Општине; остваривање и заштита права одборника и других изабраних, именованих и
постављених лица; пружања правне помоћи грађанима; остваривања функције заштитника грађана; радних
односа; зарада, накнада и других примања; безбедности и здравља на раду; противпожарне заштите;
послови одбране који су поверени органима Општине; кодекс понашања носилаца јавних функција и
запослених у органима Општине; коришћење службених зграда и просторија; коришћење службених
аутомобила и друга питања из надлежности Службе;
- у сарадњи и на иницијативу других служби Општинске управе израђује нацрте и предлоге аката из
оквира послова који су у њиховој надлежности за потребе органе Општине;
- припрема пречишћене текстове Статута општине и других општих аката које доносе органи
Општине;
- обавља стручне послове у вези са информацијама од јавног значаја: израђује и ажурира
информатор о раду органа Општине, стара се о његовом објављивању и умножавању, припрема одговоре
поводом захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја, подноси извештаје поверенику;
- носилац је послова на изради планова јавних набавки директних буџетских корисника, спроводи
поступке јавних набавки за њих и обавља и друге послове, у складу са законом којим се уређују јавне
набавке;
- стара се о организовању и развоју информационог система и коришћењу информатичке
технологије, стара се о експлоатацији рачунарске опреме и води евиденцију рачунарске опреме;
- учествује у изради интернет презентације Општине и стара се о ажурирању презентованих
информација;
- води кадровску евиденцију и персонална досијеа изабраних, именованих и постављених лица и
запослених у органима Општине;
- израђује предлог кадровског план за Општинску управу;
- прати стање у остваривању послова из надлежности Општине и израђује анализе о броју,
кадровској структури и оспособљености запослених у Општинској управи за обављање послова из
надлежности органа Општине, организује послове у вези са нормирањем послова и обимом послова сваког
радног места, као и условима за утврђивање одређеног звања и стицање услова за прелазак из једног у
друго звање;
- води персонални лист за сваког запосленог у који се уносе подаци о врсти и степену школске
спреме, стеченом радном искуству, распоређивању, награђивању, кажњавању, одсуствима и други подаци
од значаја за положај и награђивање запослених у Општинској управи и другим органима Општине;
- израђује анализе и информације у поступку рационализације броја запослених у органима
Општине и предлаже мере за обезбеђивање оптималног броја извршилаца;
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- учествује у изради програма решавања вишка запослених;
- сарађује са синдикатом приликом израде података о материјалним, стамбеним и породичним
приликама запослених у органима Општине (тзв. социјалне карте);
- израђује предлог акта којим се уређује унутрашња организацији и систематизација радних места у
Општинској управи;
- даје мишљења председнику Општине на акте о унутрашњој организацији и систематизацији
радних места других буџетских корисника и израђује предлоге аката којима се даје сагласност на број и
структуру запослених других буџетских корисника;
- обавља стручне и административне послове у области радних односа, здравственог и пензијског
осигурања, обавезног осигурања од повреда на раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом
и допунског здравственог осигурања;
- припрема план стручног оспособљавања и усавршавања запослених у органима Општине и начин
њиховог остваривања;
- пружа стручну помоћ буџетским корисницима у примени прописа из области радних односа и
јавних набавки;
- прати, усмерава и координира рад месних заједница, даје упутства за рад приликом израде статута
и нормативном регулисању послова из њихове надлежности и пружа стручну помоћ месним заједницама у
пословима избора за савете месних заједница;
- обавља послове правне помоћи грађанима у складу са одлуком Општине;
Група за заједничке послове обавља следеће послове:
- стара се о спровођењу прописа којима се уређују питања спречавања корупције и сукоба интереса
и предлаже предузимање мера за спречавање сукоба интереса носилаца јавних функција које бирају,
именују или постављају органи Општине;
- стара се о примени прописа који се односе на забрану злостављања на раду (мобинга);
- стара се о примени прописа којима се обезбеђује равноправност полова;
- стара се о примени прописа који се односе на безбедност и здравље на раду;
- стара се о примени прописа који се односе на заштиту од пожара;
- стара се примени прописа којима се уређују питања која се односе на ванредне ситуације и
организацију и функционисање цивилне заштите и учествује у изради нацрте и предлоге аката из тих
области за органе Општине;
- обавља послове у вези са израдом и евиденцијом одборничких легитимација;
- обавља послове протокола за органе Општине;
- организује послове у вези са превођењем за потребе органа Општине;
- стара се о спровођењу прописа којима се уређује употреба заставе и грба;
- обавља послове на спровођењу прописа којима се уређује забрана пушења у службеним
просторијама и стара се о постављању знакова о забрани пушења, у складу са законом;
- организује спровођење радова и оставарује сарадњу са службом надлежном за послове урбанизма
на инвестиционом и текућем одржавању објеката у којима су смештени органи и службе Општине;
- обавља послове физичко-техничког и електронског обезбеђења објеката;
- води евиденцију улазака у зграду седишта органа Општине;
- стара се о одржавању чистоће у пословним просторијама органа и служби Општине;
- стара се о одржавању система за грејање;
- врши набавку и одржавање опреме и материјала, у складу са закљученим уговорима;
- стара се о коришћењу и одржавању службених аутомобила органа Општине;
- води евиденцију утрошеног горива за све службене аутомобиле;
- обавља послове умножавања и дистрибуције штампаног материјала органа општине;
- обавља послове достављања писмена за све органе Општине који се достављају преко доставне
службе;
- обавља и друге послове које одреди Председник општине и начелник Општинске управе.
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III. РУКОВОЂЕЊЕ ОПШТИНСКОМ УПРАВОМ
Члан 16.
Општинском управом руководи начелник Општинске управе.
Начелник Општинске управе организује рад Општинске управе и обезбеђује њено функционисање
као јединственог органа, доноси опште и појединачне акте из надлежности Општинске управе; доноси
појединачна акта о распоређивању запослених на радна места у складу са њиховом стручном спремом и
радним искуством; доноси појединачна акта о утврђивању коефицијента за обрачун и исплату плата;
одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у Општинској управи, у складу за законом
којим се уређује радни однос у органима локалне самоуправе, колективним уговором и општим актима
Општинске управе; образује комисије и друга радна тела за обављање послова из надлежности Општинске
управе и врши и друге послове за које је надлежан по одредбама закона, Статута општине и другим
прописима.
Члан 17.
Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на предлог Председника општине, на
основу јавног огласа, на пет година, на начин и по поступку утврђеним Законом и Статутом општине.
Начелник Општинске управе има заменика кога поставља Општинско веће на исти начин и под
истим условима као начелника.
Заменик начелника Општинске управе, поред послова утврђених Законом, Статутом општине и
актом Општинског већа, руководи Службом за нормативно-правне и заједничке послове.
Члан 18.
Начелник Општинске управе за свој рад и за рад Општинске управе одговара Скупштини општине и
Општинском већу.
Начелник Општинске управе подноси извештај о раду Општинске управе у роковима и на начин
утврђен Статутом општине.
Члан 19.
Службом Општинске управе руководи шеф службе.
Шеф службе организује рад и обезбеђује законито и ефикасано обављање послова службе, стара се
о правилном распореду послова и испуњавању радних обавеза запослених.
У извршавању послова службе шеф службе је у обавези да се придржава налога начелника
Општинске управе.
Шеф службе за свој рад и рад службе одговара начелнику Општинске управе.
Члан 20.
Решење о распоређивању на радно место шефа службе доноси начелник Општинске управе.
Начелник Општинске управе може дати овлашћење шефу службе за потписивање свих или неких
аката из надлежности службе.
Овлашћење и његов обим утврђује се посебним решењем, у складу са законом којим се уређује
државна управа и управни поступак.
Члан 21.
Шеф групе организује рад групе, стара се о ефикасном обављању послова из њене надлежности и
редовно извештава шефа службе о раду групе.
У извршавању послова из надлежности групе шеф групе је у обавези да се придржава налога шефа
службе и начелника Општинске управе.
Шеф групе за свој рад и рад групе одговара шефу службе и начелнику Општинске управе.
Решење о распоређивању на радно место шефа групе доноси начелник Општинске управе, на
предлог шефа Службе.
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IV. АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Члан 22.
Општинска управа доноси општа и појединачна акта, у складу са законом и Статутом општине
Тител.
Акти Општинске упаве су: правилници, наредбе, упутства, решења и закључци.
Поред аката из става 2. овог члана, Општинска управа може издавати инструкције и стручна
упутства и давати објашњења.
Акте Општинске управе доноси начелник Општинске управе или лице које он овласти.
Члан 23.
Правилником се разрађују поредине одредбе одлука и других општих аката ради њиховог
спровођења.
Наредбом се ради извршавања појединих одредаба и других прописа, наређује или забрањује
поступање у одређеној ситуацији која има општи значај.
Упутством се прописује начин рада и вршења послова Општинске управе, као и других
организација, када врше поверене послове Општинске управе у извршавању појединих одредаба одлука и
других прописа.
Решењем се одлучује о појединачним стварима, у складу са одлукама и другим прописима.
Закључком се уређују одређена процедурална питања.
Обавезном инструкцијом се уређују обавезна правила о начину рада и поступања Општинске
управе, као и других организација када врше поверене послове Општинске управе, којима се обезбеђује
успешно извршавање послова.
Стручно упутство садржи правила за стручно организовање организационих јединица Општинске
управе и за стручан рад запослених у Општинској управи и другим организацијама које врше поверене
послове.
Објашњењем се даје мишљење које се односи на примену појединих одредби и других прописа.
V. ПОСЛОВИ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Члан 24.
Поред послова утврђених актом о постављењу помоћници Председника општине учествују у
припреми општих аката које доносе органи Општине, извештаја и информација које припрема Општинска
управа, могу учествовати у раду комисија које образује начелник Општинске управе без права гласа,
координирају рад на реализацији пројеката за које је задужена Општинска управа или други буџетски
корисник.
Члан 25.
У остваривању послова за које су постављени помоћници Председника општине остварују сарадњу
са начелником Општинске управе и шефовима служби надлежних за области за које су постављени
помоћници председника Општине.
У остваривању послова утврђених актом о постављењу и овом одлуком, помоћници председника
Општине имају право увида у све акте органа Општине и акте републичких и покрајинских органа
упућених Општини који се односе на области за које су постављени.
VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Запослени у Општинској управи настављају са радом на радним местима на које се распоређени, до
доношења коначног решења о распоређивању по новом правилнику којим ће се уредити унутрашња
организација и систематизација радних места у Општинској управи, у складу са овом одлуком и актом о
утврђивању општих начела за унутрашњу организацију и систематизацију радних места у Општинској
управи.
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Члан 27.
Обавезује се начелник Општинске управе да у року од 30 дана од дана доношења акта из става 1.
овог члана донесе Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској
управи, достави га Општинском већу на сагласност и изврши распоређивање извршилаца у складу са њим.
Члан 28.
Даном ступања на снагу ово одлуке престаје да важи Одлука о организацији Општинске управе
општине Тител („Службени лист општине Тител“ бр. 14/2012 и 21/2012).
Члан 29.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Тител“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-52/2013-I
Дана: 20.12.2013.
Тител

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гојко Костић, с.р.

2
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 , 63/13-исправка и 108/13), 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 17. седници, дана 20.12.2013. године, донела
ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2014. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета оптштине Тител за 2014. годину (у даљем тексту:
буџет), састоји се од :
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:
-буџетска средства

Износ у динарима
612,591,100.00
612,591,100.00
608,851,100.00

-сопствени приходи
-донације
1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине

3,740,000.00
0
0
667,238,100.00

2.1.ТЕКУЋИ РАСХОДИ
-текући буџетски расходи
-расходи из сопствених прихода
-донације

348,286,100.00
344,596,100.00
3,690,000.00
0

2.2.ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
-текући буџетски издаци

318,952,000.00
318,902,000.00
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-издаци из сопствених прихода

50,000.00

-донације
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ-ДЕФИЦИТ(кл.7+кл.8)-(кл.4 +кл.5)
Издаци за набавку финансијске имовине
Примања од продаје финансијске имовине

0
-54,647,000.00
-100,000.00
0.00
-54,747,000.000

УКУПАН ФИСКАЛНИ –ДЕФИЦИТ
Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања

0
0

Суфицит из претходних година или неутрошена средства из претх.година
Издаци за отплату главнице дуга
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења
јавних политика

69,923,000.00
15,176,000.00

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

54,747,000.00

0

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:
ОПИС

ЕКОН.КЛАСИФ.

износ у
динарима
612,591,100.00

71

198,321,000.00

711

131,811,000.00

711180

0

1.3.Порез на имовину

713

51,750,000.00

1.4.Порез на добра и услуге (осим накнада које се користе преко
Буџетског фонда), у чему:
-поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски
приходи)
1.5.Остали порески приходи

714

10,260,000.00

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1.Порески приходи
1.1.Порез на доходак, добит и капиталне добитке(осим
самодоприноса)
1.2.Самодопринос

0

2.Непорески приходи
(осим накнаде које се користе преко Буџетског фонда) у чему:
-поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски
приходи)
3.Донације

6.Примања од продаје нефинансијске имовине
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1.Текући расходи

4,500,000.00

74

38,360,000.00
0

731-732

4.Трансфери
5.Меморандумске ставке

716

0
733

771-772

375,908,100.00
2,000.00

8

0
682,514,100.00

4

348,286,100.00
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1.1.Расходи за запослене

41

92,753,000.00

1.2.Коришћење роба и услуга

42

132,272,000.00

1.3.Отплата камата

44

1.4.Субвенције

45

6,691,000.00
10,320,000.00

1.5.Социјална заштита из буџета

47

6,808,000.00

1.6.Остали расходи

48-49

21,901,000.00

-средства резерви

49

5,000,000.00

-остали расходи

48

16,901,000.00

2.Трансфери

46

77,541,100.00

5

318,952,000.00

62

0

3.Издаци за набавку нефинансијке имовине
4.Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА
1.Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске
имовине
2.Задуживање

0.00
92

0.00

91

0.00

2.1.Задуживање код домаћих кредитора

911

0

2.2.Задућивање код страних кредитора

912

ОТЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3.Отплата дуга

15,276,000.00
61

15,176,000.00

3.1.Отплата дуга домаћим кредиторима

611

15,176,000.00

3.2.Отплата дуга страним кредиторима

612

0

3.3.Отплата дуга по гаранцијама

613

4.Набавка финансијске имовине

621

100,000.00

3

2,915,000.00

3

59,000,000.00

3

8,008,000.00

НЕРАСПОРЕЋЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)
ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА(2012 година-Кто:321311+311712)
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ
ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)
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ПЛАН ПРИХОДА
Економска
класификација

Опис

711110
711120
711140
711160
711180
711190
711000

Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних делатности
Порез на приходе од имовине
Порез на приход од осигурања лица
Самодопринос
Порез на друге приходе
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК,ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ
ДОБИТКЕ
Порез на имовину
Порез на наслеђе и поклон
Порез на капиталне трансакције
Порез на акције на име и уделе
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Комунална такса за рекламне паное
Средства за противпожарну заштиту
Порези, таксе и накнаде за моторна возила
Накнаде за коришћење добара од општег интереса
Боравишна такса
Општинске и градске накнаде
ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
Комунална такса на фирму
ДРУГИ ПОРЕЗИ КОЈЕ ИСКЉУЧИВО ПЛАЋАЈУ
ПРЕДУЗЕЋА, ОДНОСНОПРЕДУЗЕТНИЦИ
Текуће донације од међународних организација у корист
нивоа општина
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

713120
713310
713420
713610
713000
714430
714440
714510
714540
714550
714560
714000
716110
716000
732151
732000

Средства из буџета

111,000,000.00
6,300,000.00
4,500,000.00
10,000.00
1,000.00
10,000,000.00
131,811,000.00
29,000,000.00
1,750,000.00
20,000,000.00
1,000,000.00
51,750,000.00
3,500,000.00
10,000.00
5,000,000.00
1,600,000.00
100,000.00
50,000.00
10,260,000.00
4,500,000.00
4,500,000.00
0
0

733150
733151
733152
733154
733156
733158

Текући трансфери од других нивоа вл у корист нивоа
општина
Ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа општина
Други текући трансфери од Репубу кор.нивоа општина
Текући наменски трансфери од Републике у корист општина
Текући наменски тренсфери, у ужем смислу од АП Војводине
у корист нивоа општина
Ненаменски трансфер од АП Војводине у корист нивоа општ

147,821,000.00
0.00
0
5,000,000.00
8,000,000.00
134,821,000.00

733250

Капитални трансфери од других нивоа власти у корист
нивоа општина

228,087,100.00
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733251
733252
733000
741150
741510
741520
741530
741540
741000
742150
742250
742350
742000
743320
743350
743000
744150
744250
744000
745150
745000
771110
771000
772110
772000
911451
911000
921000
321311
311711
311712
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Капитални наменски трансфер,у ужем смислу од Републике у
корист нивоа општина
Капитални наменски транфер, у ужем смислу од АП
Војводине, у корист нивоа општина
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
Камате на средства буџета
Накнаде за коришћење природних добара
Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта
Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта
Накнаде за коришћење речних обала, туристичких погодности
и бања
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране
тржишних организација у корист нивоа општина
Таксе у корист нивоа општина
Приходи општинских органа од споредне продаје добара и
услуга које врше државне нетржишне јединице
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
Приходи од новчаних казни за прекршаје у саобраћају
Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа
општина
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ
Текући добровољни трансфери
Капитални добровољни трансфери
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И
ПРАВНИХ ЛИЦА
Мешовити и неодређени приходи у корист општине
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФРАСХ
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне
године
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕГОДИНЕ
Примања од задуживања од пословних банака
ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМ ИЗ РГ
ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
Пренета неутрошена средства за посебне намене(2012 год)
УКУПНО
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18,087,100.00
210,000,000.00
375,908,100.00
3,000,000.00
400,000.00
16,000,000.00
4,500,000.00
0
23,900,000.00
2,110,000.00
1,000,000.00
2,100,000.00
5,210,000.00
2,100,000.00
50,000.00
2,150,000.00
50,000.00
50,000.00
100,000.00
7,000,000.00
7,000,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0
0
0.00
59,000,000.00
8,008,000.00
2,915,000.00
682,514,100.00
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ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА
Екон Опис
клас
1

Средства из
буџета

Средства из
додатних
прихода

Укупна средства

2

411

Плате и додаци запослених

66,908,000.00

2,540,000.00

69,448,000.00

412
413
414
415
416
417
41
421
422

Социјални доприноси на терет посл.
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде запослени и остaли посебни р
Посланички додатак
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Стални трошкови
Трошкови путовања

11,989,000.00
325,000.00
989,000.00
2,722,000.00
450,000.00
6,375,000.00
89,758,000.00
16,415,000.00

455,000.00

12,444,000.00
325,000.00
989,000.00
2,722,000.00
450,000.00
6,375,000.00
92,753,000.00
16,415,000.00

423
424
425
426
42
431
43

Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
КОРИШЋ УСЛУГА И РОБА
Употреба основних средстава
УПОТРЕБА
ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРО
ЗАДУЖИВАЊА
Субвенције јавним нефпред и орг
Субвенције приватним предузећима
СУБВЕНЦИЈЕ
Донације и трансфери осталим нивоима
власти
Остале донације, дотације и трасфери
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
СОЦИЈАЛНО
ОСИГУРАЊЕ
И
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Дотације невладиним организацијама
Порези,обавезне такске и казне наметод
једног нивоа власти другом
Новчане казне и пенали по решењу
судова и судских тела
Накнада штете
ОСТАЛИ РАСХОДИ

441
444
44
451
454
45
463
465
46
472
47
481
482
483
484
48

2,995,000.00

16,595,000.00
33,273,000.00
34,211,000.00
21,148,000.00
9,935,000.00
131,577,000.00
0

645,000.00
695,000.00
0

0
4,174,000.00
2,517,000.00

0
0
0

4,174,000.00
2,517,000.00

6,691,000.00
4,200,000.00
6,120,000.00
10,320,000.00

0.00
0
0
0.00

6,691,000.00
4,200,000.00
6,120,000.00
10,320,000.00

77,541,100.00
0
77,541,100.00
6,808,000.00

0
0
0.00
0

77,541,100.00
0.00
77,541,100.00
6,808,000.00

6,808,000.00
13,688,000.00

0.00
0

6,808,000.00
13,688,000.00

409,000.00

0

409,000.00

2,303,000.00
501,000.00
16,901,000.00

0
0
0.00

2,303,000.00
501,000.00
16,901,000.00

50,000.00

16,595,000.00
33,273,000.00
34,261,000.00
21,148,000.00
10,580,000.00
132,272,000.00
0
0
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49

Средства резерве
АДМИНИСТРАТИВНИ
ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА

511

Зграде и грађевински објекти

512
513
514
515
51
541
54
611

Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Култивисана имовина
Нематеријална имовина
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Земљиште
ПРИРОДНА ИМОВИНА
Отплата главнице домаћим кредиторима

621

Набавка домаће финанс. имовине

61

Отплата главнице
УКУПНО

број: 12
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5,000,000.00

0

5,000,000.00

5,000,000.00

0.00

5,000,000.00

300,191,000.00
6,161,000.00
0.00
0.00
550,000.00
306,902,000.00
12,000,000.00
12,000,000.00

0
0
0
0
50,000.00
50,000.00
0
0

300,191,000.00
6,161,000.00
0.00
0.00
600,000.00
306,952,000.00
12,000,000.00
12,000,000.00

15,176,000.00

0

15,176,000.00

100,000.00
15,276,000.00
678,774,100.00

0
0
3,740,000.00

100,000.00
15,276,000.00
682,514,100.00

Члан 2
„Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од динара
54,647,000.00, за финансирање отплате главнице дуга и набавку нефинансијске имовине у износу од
15,276,000,00 динара обезбедиће се из,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 59,000,000,00 динара.
Члан 3.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2013, 2014 и 2015 годину исказују се у
следећем прегледу:
Ек.
кл.
1.

Р.
бр
2.

Опис
3.
А) КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

1.

2.

Доградња објекта у Шајкашу,ПУ“Плави Чуперак“
Година почетка финансирања пројекта:
2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2016
Укупна вредност : 12.000.000
Извори финансирања: Кто-511
- из текућих прихода буџета:4.000.000
Уређење
унутрашњости
библиотеке
и
галерије,“Стојан Трумић“ Тител
Година почетка финансирања пројекта:
2012
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 2.140.000
Извори финансирања: Кто-425

2014.
4.

Износ у динарима
2015.
5.

2016.
6.

314.952.000

113.100.000

234.000.00
0

4.000.000

4.000.000

4.000.000

1.490.000

0

0

страна 293.
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4.

5.

6.

7.

број: 12

Службени лист општине Тител

- из текућих прихода буџета :1.490.000
Одржавање улица, путева, зграда и објеката
ЈП“Простор“
Година почетка финансирања пројекта:
2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројеката: 9.412.000
Извори финансирања: Кто-425
- из текућих прихода буџета :9.412.000
- из буџета републике Србије : 0
Водоснабдевање,бушење и опремање бунара за Лок
и Гардиновце на локацији у Тителу ЈП“Простор“
Година почетка финансирања пројекта:
2013
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 5.600.000
Извори финансирања: Кто-511
- из текућих прихода буџета : 2.200.000
- Од других нивоа власти :3.400.000
Реконструкција мреже за канализацију у Тителу
ЈП“Простор“(ЈКП Комуналац)
Година почетка финансирања пројекта:
2013
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 6.900.000
Извори финансирања: Кто -511
Од других нивоа власти :6.900.000
Изградња
раскрснице,техничка
регулација
саобраћаја
и
постављање
семафорске
сигнализације у Шајкашу,ЈП„Простор“
Година почетка финансирања пројекта:
2013
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 6.200.000
Извори финансирања:Кто-511
- из текућих прихода буџета 1 500 000
- трансфери од осталих нивоа власти
Израда пројектне документације,надзор и
употребне дозволе
(водоснабдевање,путеви,туризам,објекти...)у складу
са програмом пословања ЈП“Простор“ за 2014
годину
Година почетка финансирања пројекта:
2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 15.500.000
Извори финансирања: Кто-511
- из текућих прихода буџета:9.870.000

20. децембар 2013. год.
9.412.000

0

0

5.600.000

0

0

6.900.000

0

0

1.500.000

0

0

15.500.000

0

0

5.000.000

0

0

- трансфери од осталих нивоа власти :5.630.000
8

Уређење депонија у насељеним местима у општини
ЈП“Простор“
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Година почетка финансирања пројекта:
2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност : 5.000.000
Извори финансирања: Кто-511
- из текућих прихода буџета 5 000 000
- трансфери од осталих нивоа власти: 0
Изградња зграде амбуланте у Мошорину
ЈП „Простор“
Година почетка финансирања пројекта:
2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2016
Укупна вредност пројекта: 20.000.000
Извори финансирања: Кто-511
- из текућих прихода буџета :2.000.000
- трансфери од осталих нивоа власти: 18.000.000
Капитално одржавање путева и тротоара у
насењеним местима општине Тител - ЈП „Простор“
Година почетка финансирања пројекта:
2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 124.000.000
Извори финансирања: Кто-511
- из текућих прихода буџета :20.000.000
- трансфери од осталих нивоа власти:104.000.000
Изградња канализације у насељеноом месту
Шајкаш- ЈП „Простор“
Година почетка финансирања пројекта:
2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2016
Укупна вредност пројекта: 330.000.000
Извори финансирања: Кто-511
- из текућих прихода буџета :10.000.000
- трансфери од осталих нивоа власти:320.000.000
Инфраструктурно опремање електрификација
индустријске зоне у Тителу- ЈП „Простор“
Година почетка финансирања пројекта:
2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 28.500.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета :3.000.000
-трансфери од осталих нивоа власти: 25.500.000
Куповина пословног простора у ТителуСКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
Година почетка финансирања пројекта:
2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност : 3,000,000
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета:3.000.000

број: 12

страна 294.
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Завршетак изградње канализације у насељеноом
месту Тител- ЈП „Простор“
Година почетка финансирања пројекта:
2008
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 59.000.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета:9.000.000
- трансфери од осталих нивоа власти:50.000.000
Откуп земљишта за радну зону,пијацу и депонију
смећа П“Простор“
Година почетка финансирања пројекта:
2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 12.000.000
Извори финансирања: Кто-511
- из текућих прихода буџета:12.000.000
Израда планских докумената,за потребе општине
Тител (водоснабдевање,путеви,туризам,објекти...)у
складу са програмом пословања ЈП“Простор“ за
2014 годину “
Година почетка финансирања пројекта:
2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 6.700.000
Извори финансирања: Кто -511
- из текућих прихода буџета:6.700.000
¾ План детаљне регулације за део радне зоне југ
Тител,са
разрадом
за
пречистач
за
канализацију
¾ План детаљне регулације за пречистач за
канализацију Шајкаш
¾ Усклађивање просторног плана општине Тител
¾ План генералне регулације насељеног места
Тител са детаљном разрадом за део радне зоне
југ
¾ План генералне регулације насељеног места
Шајкаш са детаљном разрадом за радну зону
Изградња и одржавање „ћуприја“,путева и канала
у атару општине Тител; Фонд за развој
пољопривреде
Година почетка финансирања пројекта:
2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 17,500,000
Извори финансирања: Кто-511
- из текућих прихода буџета :17.500.000
Радови на фасади зграде библиотеке НБ“Стојан
Трумић“Тител
Година почетка финансирања пројекта:
2012
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Година завршетка финансирања пројекта: 2015
Укупна вредност пројекта: 2.200.000
Извори финансирања: Кто-511
- из текућих прихода буџета :650.000
Израда пројектне документације за спортско,
туристичке и едукативне садржаја ЈП“Тителски
брег“ Тител
Година почетка финансирања пројекта:
2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 1.200.000
Извори финансирања: Кто-511
- из текућих прихода буџета :1.200.000
¾ Пројекат уређења шеталишта на Тиси-800.000
¾ Пројекат“Рекреативно-спортски
центар“Вилово 400.000
Реконструкција водоводне мреже „азбестне
цеви“ у Тителу
Година почетка финансирања пројекта:
2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 1.000.000
Извори финансирања: Кто-511
- из текућих прихода буџета :1.000.000
Б) КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ
НИВОИМА ВЛАСТИ
Капитално одржавање објекта Дома здравља“
Година почетка финансирања пројекта:
2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 2.100.000
Извори финансирања: кто-511
- из текућих прихода буџета 1.100.000
- трансфери од осталих нивоа власти:1.000.000
Набавка једног санитетског возила
Година почетка финансирања пројекта:
2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта: 902.750
Извори финансирања: кто-511
- из текућих прихода буџета 902.750
- трансфери од осталих нивоа власти :0
Санација крова на објекту школе у
ОШ
„С.Милетић“ Тител и стручни надзор
Година почетка финансирања пројекта:
2012
Година завршетка финансирања пројекта: 2015
Укупна вредност пројекта:10.526.000
Извори финансирања: Кто-511 у 2014 г.
- из текућих прихода буџета:3.450.000
Изградња
отворених
спортских
терена
ОШ“Исидора Секулић“ Шајкаш
Година почетка финансирања пројекта:
2013
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Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта 1.000.000
Извори финансирања:
- из текућих прихода буџета 1.000.000
Партетно уређење дворишта у
ОШ“Исидора
Секулић“ Шајкаш са израдом пројекта
Година почетка финансирања пројекта:
2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта 4.500.000
Извори финансирања: Кто-511
- из текућих прихода буџета 4.500.000
Изградња соларног грејања у
ОШ“Исидора
Секулић“ Шајкаш
Година почетка финансирања пројекта:
2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта 1.000.000
Извори финансирања: Кто-511
- из текућих прихода буџета 1.000.000
Изградња трпезарије у ОШ“Исидора Секулић“
Шајкаш –школа у Мошорину
Година почетка финансирања пројекта:
2015
Година завршетка финансирања пројекта: 2015
Укупна вредност пројекта 5.000.000
Извори финансирања: Кто-511
- из текућих прихода буџета 5.000.000
Израда пројектно-техничке документације за
доградњу и надоградњу дела школске зграде
СТШ“М.МАРИЋ“Тител
Година почетка финансирања пројекта:
2014
Година завршетка финансирања пројекта: 2014
Укупна вредност пројекта 750.000
Извори финансирања: Кто-511
- из текућих прихода буџета 750.000
УКУПНО А+Б
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33.968.000,00

3.170.000,00

3.170.000,00

570.000,00

570.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

6.375.000,00

6.375.000,00

316.000,00

316.000,00

4.853.000,00

4.853.000,00

7.807.000,00

7.807.000,00

106.000,00

106.000,00

267.000,00

267.000,00

10.200.000,00

10.200.000,00

300.000,00

300.000,00

1

411

Плате и додаци и накнаде запослених

2

412

Социјални доприноси на терет послодавца

3

413

Накнаде у натури

4

414

Социјална давања запосленима

5

415

Накнаде трошкова за запослене

6

416

Награде запосленима и ост, посебни расходи

7

417

Посланички додатак

8

422

Трошкови путовања

9

423

Услуге по уговору

10

424

Специјализоване услуге

11

426

Mатеријал

12

481

13

511

Дотација невлад,
oрганизацијама
политичким странкама
Зграде и грађевински објекти

14

512

Машине и опрема

дотације

страна 298

33.968.000,00

број: 12

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Службени лист општине Тител

1

Глава

Раздео
1

ОПИС

Средства из
буџета
01

20. децембар 2013. год.

Члан 4.
Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга, у износу од 682.514.100,00 динара, финансирани из свих извора
финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:

0,00

01

Приходи из буџета

13

Нераспoређени вишак прих, из р,г,

33.968.000,00
0,00

Укупно за функцију 110

33.968.000,00

160

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.968.000,00
0,00
33.968.000,00

270.000,00

270.000,00

270.000,00

270.000,00

100.000,00

100.000,00

20.000,00

20.000,00

100.000,00

100.000,00

50.000,00

50.000,00

15

416

Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту
Награде запосленима и ост, посебни расходи

16

422

Трошкови путовања

17

423

Услуге по уговору

18

426

Mатеријал
Извори финансирања за функцију 160:

01

270.000,00

0,00

0,00

270.000,00

Укупно за функцију 160

270.000,00

0,00

0,00

270.000,00

34.238.000,00

0,00

0,00

34.238.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Укупно за разедо 1,

34.238.000,00

0,00

0,00

34.238.000,00

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

29.847.000,00

0,00

0,00

29.847.000,00

Извршни и законодавни органи

29.847.000,00

0,00

0,00

29.847.000,00

Извори финансирања за раздео 1:

2

01

Приходи из буџета

13

Нераспoређени вишак прих, из р,г,

2.00
110
19

411

Плате и додаци запослених

20

412

Социјални доприноси на терет послодавца

21

413

Накнаде у натури

4.500.000,00

4.500.000,00

805.000,00

805.000,00

1.000,00

1.000,00

20. децембар 2013. год.

Приходи из буџета

Службени лист општине Тител

Изборна комисија

број: 12

1.01

0,00

страна 299

Извори финансирања за функцију 110:

23

415

Накнаде за запослене

24

416

Награде запосленима и осталипосебни расходи

25

421

Стални трошкови

26

422

Трошкови путовања

27

423

Услуге по уговору

28

424

Специјализована услуге

29

425

Текуће поправке и одржавање

30

426

Материјал

31

451

32

454

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организ.
Субвенције приватним предузећима

33

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

34

481

Дотација невладиним организацијама

35

482

Порези, обавезне таксе и казне

36

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

37

484

38

499

Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других природних
узорака
Средства резерве:

1.000,00

1.000,00

316.000,00

316.000,00

1.000,00

1.000,00

21.000,00

21.000,00

211.000,00

211.000,00

2.806.000,00

2.806.000,00

528.000,00

528.000,00

21.000,00

21.000,00

21.000,00

21.000,00

3.900.000,00

3.900.000,00

1.120.000,00

1.120.000,00

2.427.000,00

2.427.000,00

8.064.000,00

8.064.000,00

102.000,00

102.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

-ова апропријација обухвата средства намењена за:

0,00

- стална буџетска резерва 1.000.000

0,00
0,00

Извори финансирања за функцију 110:
01

Приходи из буџета

06

Донације од међународних организација

29.847.000,00

0,00

0,00

29.847.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

страна 300

-текућу буџетску резерву 4.000.000

број: 12

Социјална давања запосленима

Службени лист општине Тител

414

20. децембар 2013. год.

22

Донације од осталих нивоа власти

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Нераспoређени вишак прих, из р,г,

0,00

0,00

0,00

0,00

Укупно за функцију 110:

29.847.000,00

0,00

0,00

29.847.000,00

Трансакције везане за јавни дуг

21.818.000,00

0,00

0,00

21.818.000,00

170

Стални трошкови-гаранција бан,

40

441

Отплата камате по кредиту

41

444

Пратећи трошкови задуживања

42

611

Отплата главнице по кредиту

43

621

Набавка домаће финансијске имовине

1.000,00

1.000,00

4.171.000,00

4.171.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

15.046.000,00

15.046.000,00

100.000,00

100.000,00

Извори финансирања за функцију 170
01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 170

2.02

90
44

422

45

472

Социјална заштита некласификована на друго
место
Трошкови путовања (ова апропријација се користи
за финансирање трошкова превоза ученика путника
специјалне наставе)
Накнада за социјалну заштиту из буџета

0,00
21.818.000,00
21.818.000,00
5.647.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.818.000,00
21.818.000,00

0,00

0,00

5.647.000,00

1.266.000,00

1.266.000,00

4.381.000,00

4.381.000,00

Извори финансирања за функцију 090
Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 090

2.03

980

Образовање некласификована на другом месту
46

422

Трошкови путовања – ова апропријација ће се
користити за финансирање трошкова превоза
ученика основне и средње школе и студената
Извори финансирања за функцију 980

5.647.000,00

5.647.000,00

0,00
5.647.000,00

0,00

0,00

0,00
5.647.000,00

13.715.000,00

0,00

0,00

13.715.000,00

13.715.000,00

13.715.000,00
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01

Службени лист општине Тител

421

број: 12

39

страна 301

2.01

07

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти
Укупно за функцију 980

2.04

830

Услуге емитовања и издаваштва
47

423

Услуге по уговору

10.000.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

3.715.000,00

3.715.000,00

10.000.000,00
105.000,00

0,00
0,00

3.715.000,00
0,00

13.715.000,00
105.000,00

105.000,00

105.000,00

Извори финансирања за функц, 830
1

700
48

463

105.000,00

0,00

0,00

105.000,00

Укупно за функцију 830

105.000,00

0,00

0,00

105.000,00

Здравство

11.624.000,00

11.624.000,00

Трансфери осталим нивоима власти

11.624.000,00

11.624.000,00

Извори финансирања за функцију 700

2.06

01

Приходи из буџета

07

Донације од осталих нивоа власти

360

0,00

0,00

9.624.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Укупно за функцијуу 700

9.624.000,00

0,00

2.000.000,00

11.624.000,00

5.600.000,00

5.600.000,00

1.250.000,00

1.250.000,00

1.550.000,00

1.550.000,00

2.800.000,00

2.800.000,00

49

423

Јавни ред и безбедност некласификован на
другом месту
Услуге по уговору

50

424

Специјализоване услуге

51

512

Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 360
Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прих, из р г
Укупно за функцију 360

2.07

ФИЗИЧКА КУЛТУРА

0,00
600.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

600.000,00

0,00

5.000.000,00

600.000,00
5.000.000,00
5.600.000,00

страна 302

01

број: 12

9.624.000,00

Службени лист општине Тител

2.05

Приходи из буџета

20. децембар 2013. год.

01

Услуге рекреације и спорта
52

425

Текуће поправке и одр.

53

481

Дотације Спортском савезу општине

54

511

Зграде и грађевински објекти

6.307.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

5.306.000,00

5.306.000,00

1.000,00

1.000,00
0,00

6.307.000,00

0,00

0,00

Укупно за функцију 810

6.307.000,00

0,00

0,00

6.307.000,00
6.307.000,00

Приходи из буџета

6.307.000,00

0,00

0,00

6.307.000,00

Укупно за главу 2.07

6.307.000,00

0,00

0,00

6.307.000,00

308.618.000,00

0,00

0,00

308.618.000,00

Извори финансирања за главу 2.07
1

2.08

ЈП за грађевинско земљиште и путеве
620

Развој заједнице
411

Плате и додаци запослених

56

412

Социјални доприноси на терет послодавца

57

413

Накнаде у натури

58

414

Социјална давања запосленима

60

415
421

Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови

61

422

Трошкови путовања

62

423

Услуге по уговору

63

424

Специјализоване услуге

64

425

Текуће поправке и одржавање

65

426

Материјал

59

5.370.000,00

5.370.000,00

970.000,00

970.000,00

16.000,00

16.000,00

204.000,00

204.000,00

100.000,00

100.000,00

5.470.000,00

5.470.000,00

40.000,00

40.000,00

625.000,00

625.000,00

10.390.000,00

10.390.000,00

9.572.000,00

9.572.000,00

470.000,00

470.000,00
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55

Службени лист општине Тител

Приходи из буџета

број: 12

1.000.000,00

Извори финансирања за функци, 810
01

6.307.000,00

страна 303

810

Отплата камата по кредиту

67

444

Пратећи трошкови задуживања

68

481

Дотације невладиним организацијама

69

482

Порези, обавезне таксе и казне

70

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

71

511

Зграде и грађевински објекти

72

512

Машине и опрема

73

540

Земљиште

74

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

3.000,00

3.000,00

17.000,00

17.000,00

50.000,00

50.000,00

90.000,00

90.000,00

1.000,00

1.000,00

263.000.000,00

263.000.000,00

100.000,00

100.000,00

12.000.000,00

12.000.000,00

130.000,00

130.000,00

Извори финансирања за функцију 620
01

Приходи из буџета

07

0,00
0,00

0,00

Донације и трансфери од осталих нивоа власти

0,00

0,00

230.180.000,00

10

Примања од задуживања

0,00

0,00

0,00

12

Примања од продаје финан,имови,

0,00

0,00

0,00

13

Нераспоређени вишак прих, из р г

0,00

0,00

31.915.000,00

14

Пренета неутрошена средства од приватиз.

0,00

0,00

8.008.000,00

38.515.000,00

0,00

270.103.000,00

0,00

0,00

Укупно за функцију 620

38.515.000,00
230.180.000,00
0,00
0,00
31.915.000,00
8.008.000,00
308.618.000,00

Извори финансирања за главу 2.08
Приходи из буџета

07

Донације и трансфери од осталих нивоа власти

10

Примања од задуживања

0,00

0,00

230.180.000,00
0,00

12

Примања од продаје финанс,имови,

0,00

0,00

0,00

13

Нераспоређени вишак прих, из р г

0,00

0,00

31.915.000,00

38.515.000,00
0,00

0,00

38.515.000,00
230.180.000,00
0,00
0,00
31.915.000,00

страна 304

01

број: 12

38.515.000,00

Службени лист општине Тител

441
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66

Пренета неутрошена средства од приватиз.

8.008.000,00

38.515.000,00

0,00

270.103.000,00

8.008.000,00
308.618.000,00

Развој заједнице

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организ.
Извори финансирања за функцију 620

300.000,00

300.000,00

Приходи из буџета

300.000,00

300.000,00

Укупно за функцију 620

300.000,00

300.000,00

Приходи из буџета

300.000,00

300.000,00

Укупно за главу 2.09

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

1.809.000,00

0,00

0,00

1.809.000,00

Укупно за главу 2.08
2.09

ЈКП НОВО
620
75

451

01

Извори финансирања за главу 2.09
01

2.10

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
160

Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту
Месна заједница Тител

2.11
76

421

Стални трошкови

77

423

Услуге по уговору

78

426

Материјал

398.000,00

609.000,00

609.000,00

802.000,00

802.000,00

Извори финансирања за МЗ Тител
01

Приходи из буџета

1.809.000,00

0,00

0,00

Укупно за МЗ Тител

1.809.000,00

0,00

0,00

1.809.000,00
1.809.000,00

Приходи из буџета

1.809.000,00

0,00

0,00

1.809.000,00

Укупно за главу 2.11

1.809.000,00

0,00

0,00

1.809.000,00

Извори финансирања за главу 2.11
01
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398.000,00

Службени лист општине Тител

0,00

број: 12

0,00

страна 305

14

МЗ Лок
79

421

Стални трошкови

80

423

Услуге по уговору

81

424

Специјализоване услуге

82

425

Текуће поправке и одржавање

83

426

Материјал

1.128.000,00

0,00

0,00

70.000,00

70.000,00

320.000,00

320.000,00

88.000,00

88.000,00

400.000,00

400.000,00

250.000,00

250.000,00
0,00

Приходи из буџета

1.128.000,00

0,00

0,00

Укупно за МЗ Лок

1.128.000,00

0,00

0,00

1.128.000,00
1.128.000,00

Приходи из буџета

1.128.000,00

0,00

0,00

1.128.000,00

Укупно за главу 2.12

1.128.000,00

0,00

0,00

1.128.000,00

МЗ Вилово

2.300.000,00

0,00

0,00

2.300.000,00

Извори финансирања за главу 2.12
01

2.13

Стални трошкови

85

423

Услуге по уговору

86

424

Специјализоване услуге

87

425

Текуће поправке и одржавање

88

426

Материјал

89

511

Зграде и грађевински објекти

90

512

Машине и опрема

80.000,00

80.000,00

10.000,00

10.000,00

500.000,00

500.000,00

220.000,00

220.000,00

90.000,00

90.000,00

1.340.000,00

1.340.000,00

60.000,00

60.000,00

Извори финансирања за МЗ Вилово
01

Приходи из буџета

0,00
2.300.000,00

0,00

0,00

2.300.000,00

страна 306

421

број: 12

84

Службени лист општине Тител

Извори финансирања МЗ Лок
01

1.128.000,00

20. децембар 2013. год.

2.12

0,00

0,00

2.300.000,00

Приходи из буџета

2.300.000,00

0,00

0,00

2.300.000,00

Укупно за главу 2.13

2.300.000,00

0,00

0,00

2.300.000,00

МЗ Гардиновци

813.000,00

0,00

0,00

813.000,00

Извори финансирања за главу 2.13
01

2.14
421

Стални трошкови

135.000,00

135.000,00

92

423

Услуге по уговору

60.000,00

60.000,00

93

424

Специјализоване услуге

88.000,00

88.000,00

94

425

Текуће поправке и одржавање

400.000,00

400.000,00

95

426

Материјал

80.000,00

80.000,00

96

512

Машине и опрема
Извори финансирања за МЗ Гардиновци

50.000,00

50.000,00

01

Приходи из буџета
Укупно за МЗ Гардиновци

813.000,00
813.000,00

0,00

0,00

813.000,00

0,00

0,00

813.000,00

Извори финансирања за главу 2.14
01

813.000,00

0,00

0,00

813.000,00

Укупно за главу 2.14

813.000,00

0,00

0,00

813.000,00

1.935.000,00

0,00

0,00

1.935.000,00

МЗ Шајкаш
97

421

Стални трошкови

98

422

Трошкови путовања

99

423

Услуге по уговору

100

424

Специјализоване услуге

101

425

Текуће поправке и одржавање

335.000,00

335.000,00

30.000,00

30.000,00

10.000,00

10.000,00

170.000,00

170.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00
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2.15

Приходи из буџета

Службени лист општине Тител

91

број: 12

2.300.000,00

страна 307

Укупно МЗ Вилово

426

Материјал

90.000,00

90.000,00

Извори финансирања за МЗ Шајкаш
01

1.935.000,00

0,00

0,00

Укупно за МЗ Шајкаш

1.935.000,00

0,00

0,00

1.935.000,00
1.935.000,00

Приходи из буџета

1.935.000,00

0,00

0,00

1.935.000,00

Укупно за функцију 2.15

1.935.000,00

0,00

0,00

1.935.000,00

Месна заједница Мошорин

1.025.000,00

0,00

0,00

1.025.000,00

Извори финансирања за функцију 2.15
01

2.16
103

421

Стални трошкови

80.000,00

80.000,00

104

423

Услуге по уговору

50.000,00

50.000,00

105

424

Специјализоване услуге

150.000,00

150.000,00

106

425

Текуће поправке и одржавање

515.000,00

515.000,00

107

426

Материјал

150.000,00

150.000,00

108

513

Остала основна средства
Извори финансирања за МЗ Мошроин

80.000,00

80.000,00

01

0,00
0,00

0,00

Укупно за МЗ Мошорин

1.025.000,00

0,00

0,00

1.025.000,00
1.025.000,00

Приходи из буџета

1.025.000,00

0,00

0,00

1.025.000,00

Укупно за главу 2.16

1.025.000,00

0,00

0,00

1.025.000,00

Приходи из буџета

9.010.000,00

0,00

0,00

9.010.000,00

Укупно за функцију 160

9.010.000,00

0,00

0,00

9.010.000,00

Извори финансирања за главу 2.16
01

Извори финанисарања за функцију 160
01

страна 308

1.025.000,00

број: 12

Приходи из буџета

Службени лист општине Тител

Приходи из буџета

20. децембар 2013. год.

102

ЈП Тителски брег Тител
540

412

Социјални доприности на терет посл,

111

413

Накнаде у натури

112

414

Социјална давања запосленима

113

415

Накнаде трошкова за запослене

114

416

Награде, бонуси и остали и посебни расходи

115

421

Стални трошкови

116

422

Трошкови путовања

117

423

Услуге по уговору

118

424

Специјализоване услуге

119

425

Текуће поправке и одржавање

120

426

Материјал

121

481

Дотације невладиним организацијама

122

482

Порези, обавезне таксе и пенали

123

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

124

511

Зграде и грађевински објекти

512

Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 540

125

01

Приходи из буџета

07
13

0,00

11.515.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

720.000,00

720.000,00

30.000,00

30.000,00

1.000,00

1.000,00

200.000,00

200.000,00

1.000,00

1.000,00

160.000,00

160.000,00

21.000,00

21.000,00

1.580.000,00

1.580.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

100.000,00

100.000,00

450.000,00

450.000,00

1.000,00

1.000,00

100.000,00

100.000,00

1.000,00

1.000,00

1.850.000,00

1.850.000,00

700.000,00

700.000,00

11.515.000,00

0,00

0,00

Донације и трансфери од других нивоа власти

0,00

0,00

0,00

Нераспoређени вишак прих, из р,г,

0,00

0,00

0,00

11.515.000,00
0,00
0,00
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110

0,00

Службени лист општине Тител

411

11.515.000,00

број: 12

109

Заштита биљног и животињског света и
крајолика
Плате и додаци запослених

страна 309

2.20

11.515.000,00

0,00

0,00

11.515.000,00

11.515.000,00

0,00

0,00

11.515.000,00

Извори финансирања за главу 2.20
Приходи из буџета

07

Донације и трансфери од других нивоа власти

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Нераспoређени вишак прих, из р,г,

0,00

0,00

0,00

0,00

11.515.000,00

0,00

0,00

11.515.000,00

4.609.000,00

0,00

0,00

4.609.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

3.609.000,00

3.609.000,00

Укупно за главу 2.20
2.30

Буџетски фонд за заштиту животне средине
560
126

423

Заштита животне средине некласификована на
другом месту
Услуге по уговору

127

424

Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 560

01

Приходи из буџета

13

Нераспoређени вишак прих, из р,г,
Укупно за функцију 560

0,00

0,00

609.000,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

609.000,00

0,00

4.000.000,00

4.609.000,00

609.000,00

0,00

0,00

609.000,00

0,00

0,00

4.000.000,00

4.000.000,00

609.000,00

0,00

4.000.000,00

4.609.000,00

37.000.000,00

0,00

0,00

37.000.000,00

Извори финансирања за главу 2.30
01

Приходи из буџета

13

Нераспoређени вишак прих, из р,г,
Укупно за главу 2.30

2.40

Фонд за развој пољопривреде
421

Пољопривреда
423

Услуге по уговору

129

424

Специјализоване услуге

130

425

Текуће поправке и одрж.

4.000.000,00

4.000.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

страна 310

128

број: 12

609.000,00

Службени лист општине Тител

01

20. децембар 2013. год.

Укупно за функцију 540

426

Материјал

132

454

Субвенције приватним предузећима

133

511

Зграде и грађевински објекти

500.000,00

500.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

17.500.000,00

17.500.000,00

Извори финансирања за функцију 421
Приходи из буџета

13

Нераспoређени вишак прих, из р,г,
Укупно за функцију 421

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

21.000.000,00

16.000.000,00

0,00

21.000.000,00

21.000.000,00
37.000.000,00

16.000.000,00

0,00

0,00

16.000.000,00

0,00

0,00

21.000.000,00

21.000.000,00

16.000.000,00

0,00

21.000.000,00

37.000.000,00

159.897.000,00

0,00

0,00

159.897.000,00

16.000.000,00

Извори финансирања за главу 2.40
01

Приходи из буџета

13

Нераспoређени вишак прих, из р,г,
Укупно за главу 2.40
Извори финансирања за раздео 2:
Приходи из буџета

06

Донације од међународних организација

0,00

0,00

0,00

0,00

07

Донације од осталих нивоа власти

0,00

0,00

235.895.000,00

235.895.000,00

13

Нераспoређени вишак прих, из р,г,

0,00

0,00

69.923.000,00

69.923.000,00

159.897.000,00

0,00

305.818.000,00

465.715.000,00

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

6.744.000,00

0,00

0,00

6.744.000,00

Извршни и законодавни органи

6.744.000,00

0,00

0,00

6.744.000,00

Укупно за раздео 2,

3

3.00
110
134

422

Трошкови путовања

135

423

Услуге по уговору

136

426

Материјал

44.000,00

44.000,00

6.699.000,00

6.699.000,00

1.000,00

1.000,00

20. децембар 2013. год.

01

Службени лист општине Тител

16.000.000,00

број: 12

01

страна 311

131

01

Приходи из буџета

6.744.000,00

Укупно за функцију 110

6.744.000,00

6.744.000,00
0,00

0,00

6.744.000,00

Извори финансирања за раздео 3
01

4

4.00

6.744.000,00

6.744.000,00

Укупно за раздео 3

6.744.000,00

6.744.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА

66.746.000,00

0,00

0,00

66.746.000,00

Опште услуге

66.746.000,00

0,00

0,00

66.746.000,00

Плате и додаци запослених

138

412

Социјални доприноси на терет послодавца

139

413

Накнаде у натури

140

414

Социјална давања запосленима

141

415

Накнаде за запослене

142

416

Награде запосленима и осталипосебни расходи

143

421

Стални трошкови

144

422

Трошкови путовања

145

423

Услуге по уговору

146

424

Специјализоване услуге

147

425

Текуће поправке и одржавање

148

426

Материјал

149

482

Порези, таксе и казне

150

483

Новчане казне, пенали по решењу суда

151

484

Накнада штете за повреде и друге штете

31.640.000,00

31.640.000,00

5.660.000,00

5.660.000,00

1.000,00

1.000,00

551.000,00

551.000,00

1.703.000,00

1.703.000,00

131.000,00

131.000,00

5.900.000,00

5.900.000,00

422.000,00

422.000,00

8.229.000,00

8.229.000,00

211.000,00

211.000,00

2.743.000,00

2.743.000,00

4.325.000,00

4.325.000,00

70.000,00

70.000,00

2.300.000,00

2.300.000,00

500.000,00

500.000,00

страна 312

411

број: 12

137

Службени лист општине Тител

130

Приходи из буџета
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Извори финанисрања за функцију 110

511

Зграде и грађевински објекти

153

512

Машине и опреме

154

515

Нематеријална имовина

1.500.000,00

1.500.000,00

500.000,00

500.000,00

360.000,00

360.000,00

страна 313

152

Извори финансирања за функцију 130
Приходи из буџета

0,00

0,00

07

Донације од осталих нивоа власти

0,00

0,00

0,00

13

Нераспoређени вишак прих, из р,г,

0,00

0,00

0,00

66.746.000,00

0,00

0,00

0,00
66.746.000,00

Основно образовање

52.493.100,00

0,00

0,00

52.493.100,00

Трансфери осталим нивоима власти

52.493.100,00

Укупно за функцију 130
4.10

66.746.000,00
0,00

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
912
155

463

О,Ш, «Светозар Милетић» Тител
Накнаде у натури 1,785.000

414

Социјална давања запосленима 200,000

415

Накнаде за запослене 1,899.000

416
421

Награде запосленима и остали посебни расходи
400.000
Стални трошкови 8.877.500

422

Трошкови путовања 2.122.000

423

Услуге по уговору 1.090.000

424

Специјализоване услуге 230.000

425

Текуће поправке и одржавање 4.970.000

426

Материјал 4.004.000

482

Порези, обавезне таксе и казне 18.600

20. децембар 2013. год.

413

52.493.100,00

Службени лист општине Тител

66.746.000,00

број: 12

01

Новчане казне и пенали по решењу судова 175,000

511

Зграде и грађевински објекти 3.650.000

512

Машине и опрема 268.000

515

Нематеријална имовина 70.000

20. децембар 2013. год.

483

Укупно: 29.759.100
О,Ш, «Исидора Секулић» Шајкаш

414

Социјална давања запосленима 130.000

415

Накнаде за запослене 1,862.000

416
421

Награде запосленима и осталипосебни
67.000
Стални трошкови 6.719.000

422

Трошкови путовања 300.000

423

Услуге по уговору 210.000

424

Специјализоване услуге 94.000

425

Текуће поправке и одржавање 813.000

426

Материјал 1.130.000

482

Порези, обавезне таксе 1.000

483

Новчане казне и пенали 1.000

511

Зграде и грађевински објекти 6.500.000

512

Машине и опрема 248.000

расходи

број: 12

Накнаде у натури 1,693.000

Службени лист општине Тител

413

Извори финансирања за функцију 912
01

Приходи из буџета

52.493.100,00

52.493.100,00

страна 314

Укупно:19.734.000

52.493.100,00

52.493.100,00

Приходи из буџета

52.493.100,00

52.493.100,00

Укупно за главу 4.10

52.493.100,00

52.493.100,00

Извори финансирања за главу 4.10
01

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
920
156

463

Средње образовање

10.524.000,00

Трансфери осталим нивоима власти

10.524.000,00

Плате и додаци запослених

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури 25.000,00

414

Социјална давања запосленима 220.000,00

415

Накнаде за запослене 3.000.000,00

416
421

Награде запосленима и остали посебни расходи
100.000
Стални трошкови 2.238.000,00

422

Трошкови путовања 550.000,00

423

Услуге по уговору 545.000

424

Специјализоване услуге 176.000,00

425

Текуће поправке и одржавање 750.000,00

426

Материјал 1.260.000,00

482

Порези, обавезне таксе и казне 60.000,00

511

Зграде и грађевински објекти 750.000,00

512

Машине и опрема 850.000,00

10.524.000,00
10.524.000,00

20. децембар 2013. год.

411

0,00

Службени лист општине Тител

СТШ «Милева Марић» Тител

0,00

број: 12

4.20

страна 315

Укупно за функцију 912

Извори финансирања за функцију 920
01

Приходи из буџета

0,00

0,00

10.524.000,00

04

Сопствени приходи

0,00

0,00

0,00

0,00

10.524.000,00

0,00

0,00

10.524.000,00

Приходи из буџета

10.524.000,00

0,00

0,00

10.524.000,00

Укупно за главу 4.20

10.524.000,00

0,00

0,00

10.524.000,00

25.366.000,00

3.640.000,00

4.902.000,00

33.908.000,00

10.530.000,00

2.540.000,00

4.158.000,00

17.228.000,00

1.885.000,00

455.000,00

744.000,00

3.084.000,00

Укупно за функцију 920
Извори финансирања за главу 4.20
01

4.30

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
911

ПУ «Плави чуперак» Тител
Плате и додаци запослених

158

412

Социјални доприноси на терет послодавца

159

413

Накнаде у натури

160

414

Социјална давања запосленима

161

415

Накнаде трошкова за запослене

162

416

Награде запосленима и ост, пос, расходи

163

421

Стални трошкови

164

422

Трошкови путовања

165

423

Услуге по уговору

166

424

Специјализоване услуге

167

425

Текуће поправке и одржавање

168

426

Материјал

169

482

Порези, обавезне таксе и казне

275.000,00

275.000,00

230.000,00

230.000,00

401.000,00

401.000,00

141.000,00

141.000,00

3.055.000,00

3.055.000,00

360.000,00

360.000,00

414.000,00

414.000,00

60.000,00

60.000,00

377.000,00

377.000,00

2.285.000,00
32.000,00

645.000,00

2.930.000,00
32.000,00

страна 316

411

број: 12

157

Службени лист општине Тител

10.524.000,00

20. децембар 2013. год.

Укупно:10.524.000

511

Зграде и грађевински објекти

171

512

Машине и опрема

4.150.000,00

4.150.000,00

1.171.000,00

1.171.000,00

Извори финанисрања за функцију 911
Приходи из буџета

0,00

0,00

04

Сопствени приходи

0,00

3.640.000,00

0,00

07

Донације од осталих нивоа власти

0,00

0,00

4.902.000,00

25.366.000,00

3.640.000,00

4.902.000,00

4.902.000,00
33.908.000,00

25.366.000,00

0,00

0,00

25.366.000,00

Укупно за функцију 911

25.366.000,00
3.640.000,00

Извори финансирања за главу 4.30
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

0,00

3.640.000,00

0,00

3.640.000,00

07

Донације од осталих нивоа власти

0,00

0,00

4.902.000,00

4.902.000,00

25.366.000,00

3.640.000,00

4.902.000,00

33.908.000,00

9.156.000,00

100.000,00

290.000,00

9.546.000,00

Укупно за главу 4.30
4.40

КУЛТУРА
820

Услуге културе
411

Плате и додаци запослених

173

412

Социјални доприноси на терет послодавца

174

413

Накнаде у натури

175

414

Социјална давања запосленима

176

415

Накнаде за запослене

177

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

178

421

Стални трошкови

179

422

Трошкови путовања

180

423

Услуге по уговору

3.540.000,00

3.540.000,00

635.000,00

635.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

75.000,00

75.000,00

710.000,00

710.000,00

150.000,00

150.000,00

553.000,00

553.000,00

20. децембар 2013. год.

172

Службени лист општине Тител

25.366.000,00

број: 12

01

страна 317

170

424

Специјализоване услуге

182

425

Текуће поправке и одржавање

183

426

Материјал

184

482

Порези, обавезне таксе и казне

185

511

Зграде и грађевински објекти

186

512

Машине и опреме

187

515

Нематеријална имовина

510.000,00

50.000,00

150.000,00

710.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

265.000,00

265.000,00

15.000,00

15.000,00

650.000,00

650.000,00

400.000,00

100.000,00

500.000,00

50.000,00

40.000,00

240.000,00

8.856.000,00

0,00

0,00

8.856.000,00

01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

07

Донације од осталих нивоа власти

0,00

0,00

290.000,00

290.000,00

8.856.000,00

100.000,00

290.000,00

9.246.000,00

8.856.000,00

0,00

0,00

8.856.000,00

Укупно за функцију 820
Извори финансирања за главу 4.40

04

Сопствени приходи

0,00

100.000,00

0,00

100.000,00

07

Донације од осталих нивоа власти

0,00

0,00

290.000,00

290.000,00

8.856.000,00

100.000,00

290.000,00

9.246.000,00

Центар за социјални рад

2.900.000,00

0,00

0,00

2.900.000,00

463

Социјална заштита некласификована на другом
месту
Текуће донације и трансфери

2.900.000,00

411

Плате и додаци запослених 285.600

412

Социјални доприноси на терет послодавца 79.560

Укупно за главу 4.40
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
4.50
90
188

2.900.000,00

страна 318

Приходи из буџета

број: 12

01

Службени лист општине Тител

150.000,00

Извори финансирања за функцију 820

20. децембар 2013. год.

181

421

Стални трошкови 79.125

423

Услуге по уговору 26.500

425

Текуће поправке и одржавање 40,000

426

Материјал 180.000

472

Наканада за социјалну заштиту из буџета 1.803.215

512

Машине и опрема 100.000

број: 12

Накнаде за запослене 306.000

страна 319

415

01

Приходи из буџета

2.900.000,00

0,00

0,00

2.900.000,00

Укупно за функцију 090

2.900.000,00

0,00

0,00

2.900.000,00

Приходи из буџета

2.900.000,00

0,00

0,00

2.900.000,00

Укупно за главу 4.50

2.900.000,00

0,00

0,00

2.900.000,00

166.885.100,00

0,00

0,00

166.885.100,00

Извори финансирања за главу 4.50
01

Извори финансирања за главу 4
Приходи из буџета

04

Сопствени приходи

0,00

3.740.000,00

0,00

3.740.000,00

07

Донације од осталих нивоа власти

0,00

0,00

5.192.000,00

5.192.000,00

10

Примања од задуживања

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Примања од продаје финансијске им,

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Нераспoређени вишак прих, из р,г,

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Пренета неутрошена средства од приватизације

0,00

0,00

0,00

0,00

166.885.100,00

3.740.000,00

5.192.000,00

175.817.100,00

Укупно за раздео 4,
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА БУЏЕТ
УКУПНО

20. децембар 2013. год.

01

Службени лист општине Тител

Извори финансирања за функцију 090

Приходи из буџета

04

0,00

0,00

367.764.100,00

Сопствени приходи

0,00

3.740.000,00

0,00

3.740.000,00

06

Донације од међународних организација

0,00

0,00

0,00

0,00

07

Донације од осталин нивоа власти

0,00

0,00

241.087.000,00

241.087.000,00

10

Примања од задуживања

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Примања од продаје финансијске им,

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Нераспoређени вишак прих, из р,г,

0,00

0,00

61.915.000,00

61.915.000,00

14

Пренета неутрошена средства од приватизације

0,00

0,00

8.008.000,00

8.008.000,00

367.764.100,00

3.740.000,00

311.010.000,00

682.514.100,00

УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - БУЏЕТ

Службени лист општине Тител

367.764.100,00

20. децембар 2013. год.

01

број: 12
страна 320

страна 321.

број: 12

Службени лист општине Тител

20. децембар 2013. год.

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНИ

Екон
клас

Опис

Средства буџета
извор 01 и 07

Сопствени
приходи
извор 04

1

2

3

4

УКУПНО
БУЏЕТ 2013
(3+4)
5

411

Плате и додаци запослених

66.908.000,00

2.540.000,00

69.448.000,00

412

Социјални допрна теретпосл

11.989.000,00

455.000,00

12.444.000,00

413

Накнаде у натури

325.000,00

325.000,00

414

Социјална давања запосленима

989.000,00

989.000,00

415

2.722.000,00

2.722.000,00

416

Накнаде за запослене
Награде запослени
посебни р

450.000,00

450.000,00

417

Посланички додатак

6.375.000,00

6.375.000,00

41

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

89.758.000,00

421

Стални трошкови

16.415.000,00

16.415.000,00

422

Трошкови путовања

16.595.000,00

16.595.000,00

423

Услуге по уговору

33.273.000,00

33.273.000,00

424

Специјализоване услуге

34.211.000,00

425

Текуће поправке и одржавање

21.148.000,00

426

Материјал

42

КОРИШЋ УСЛУГА И РОБА

431

Употреба основних средстава

43

УПОТРЕБА
СРЕДСТАВА

441

и

остaли

2.995.000,00

50.000,00

92.753.000,00

34.261.000,00
21.148.000,00

9.935.000,00

645.000,00

10.580.000,00

131.577.000,00

695.000,00

0

0

132.272.000,00
0
0

ОСНОВНИХ
0

0

Отплата домаћих камата

4.174.000,00

0

4.174.000,00

444

Пратећи трошкови задуживања

2.517.000,00

0

2.517.000,00

44

ОТПЛАТА
КАМАТА
И
ПРАТЕЋИ ТРО ЗАДУЖИВАЊА

6.691.000,00

0,00

6.691.000,00

4.200.000,00

0

4.200.000,00

6.120.000,00

0

6.120.000,00

10.320.000,00

0,00

10.320.000,00

77.541.100,00

0

77.541.100,00

0

0

0,00

77.541.100,00

0,00

77.541.100,00

6.808.000,00

0

6.808.000,00

6.808.000,00

0,00

6.808.000,00

13.688.000,00

0

13.688.000,00

451
454

Субвенције јавним нефпред и орг
Субвенције
приватним
предузећима

45

СУБВЕНЦИЈЕ

465

Донације и трансфери осталим
нивоима власти
Остале донације, дотације и
трасфери

46

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

472

Накнаде за социјалну заштиту из
буџета

463

47
481

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Дотације
невладиним
организацијама

20. децембар 2013. год. Службени лист општине Тител

број: 12

страна 322.

482

Порези,обавезне такске и казне
наметод једног нивоа власти
другом

409.000,00

0

409.000,00

483

Новчане казне и пенали по решењу
судова и судских тела

2.303.000,00

0

2.303.000,00

484

Накнада штете

501.000,00

0

501.000,00

48

ОСТАЛИ РАСХОДИ

16.901.000,00

0,00

16.901.000,00

499

Средства резерве

5.000.000,00

0

5.000.000,00

49

АДМИНИСТРАТИВНИ
ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

511

Зграде и грађевински објекти

300.191.000,00

0

300.191.000,00

512

Машине и опрема

6.161.000,00

0

6.161.000,00

513

Остале некретнине и опрема

0,00

0

0,00

514

Култивисана имовина

0,00

0

0,00

515

Нематеријална имовина

550.000,00

50.000,00

600.000,00

51

ОСНОВНА СРЕДСТВА

306.902.000,00

50.000,00

306.952.000,00

541

Земљиште

12.000.000,00

0

12.000.000,00

54

ПРИРОДНА ИМОВИНА

12.000.000,00

0

12.000.000,00

611

Отплата
главнице
кредиторима

15.176.000,00

0

15.176.000,00

621

Набавка домаће финанс. имовине

100.000,00

0

100.000,00

61

Отплата главнице

15.276.000,00

0

15.276.000,00

678.774.100,00

3.740.000,00

682.514.100,00

домаћим

УКУПНО
ОПШТИНА ТИТЕЛ
ТИТЕЛ

ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ за 2014.
годину

Маса средстава за плате
планирана за 2013. годину

Tабела 1.
Маса средстава за плате
планирана за 2014. годину

Ред.бр.

Директни и индиректни
корисници буџетских
средстава локалне власти

Буџетска
средства

Остали
извори

Буџетска
средства

Остали
извори

1

2

3

4

5

6

1
2

Органи и организације
локалне власти
Установе културе

45.437.000
4.100.000

0
0

46.345.000
4.175.000

страна 323.

број: 12

Службени лист општине Тител

4

Остале установе из области
јавних служби (навести
називе: на пр.: установе у
области културе и сл.))
Месне заједнице

5

Дирекције основане од
стране локалне власти

3

Предшколске установе
Јавна предузећа основана
од стране локалне власти
који се финансирају из
јавних прихода чија је
намена утврђена посебним
законом
Остали индиректни
корисници буџета (навести
називе)
Укупно за све кориснике
буџетских средстава

6

7

8

9

20. децембар 2013. год.

0

0

0

268.000

0

0

0
11.893.000

0
7.565.800

0
12.415.000

10.850.000

0

11.060.000

0

0

0

7.897.000,00

72.548.000
7.565.800
73.995.000
7.897.000
НАПОМЕНА:Средства у табели су у складу са чланом 6. став 2. Одлуке о буџету општине Тител за 2014
годину
ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ за 2014. годину

Ред.бр.

1
1

2

3

4

Директни и индиректни корисници
буџетских средстава локалне власти
2
Органи и организације локалне власти
Изабрана лица
Постављена лица
Запослени
Установе културе
Остале установе из области јавних
служби које се финансирају из буџета
(осим предшколских установа;
навести назив : установа у области
културе и сл.)
Месне заједнице

Број
запослених на
неодређено
време

Број
запослених
на одређено
време

3

4

Табела 2.
Укупан број
запослених

5(3+4)

47
0
0
47
5

6
3
1
2
1

53
3
1
49
6

0
0

0
0

0
0

20. децембар 2013. год. Службени лист општине Тител
5

6
7

8

9

Дирекције основане од стране локалне
власти
Укупно за све кориснике буџета на
које се односи Закон о одређивању
максималног броја запослених у
локалној администрацији
Предшколске установе
Привредна друштва и други облици
организовања чији је једини оснивач
локална власт (индиректни корисници
буџета-невести називе)
Укупно за све кориснике буџетских
средстава

број: 12

страна 324.

0

0

0

65
28

8
0

73
28

13

1

14

93

8

101

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 5.
Примања буџета општине Тител прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим
прописима, независно од износа утврђених овом одлуком за поједине врсте примања.
Члан 6.
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2014. годину и пројекцијама
за 2015. и 2016. 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 ,93/2012 ,
62/2013, 63/2013-испр и 108/13), 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;
- 28 запослених у предшколској установи на неодређено време;
У овој одлуци о буџету средства за плате су обезбеђена за број запослених на дан доношења ове
Одлуке.Број запослених и средства за плате које се финансирају из буџета приказане су у табели 1. и 2.
које су саставни део Одлуке.
За запослене који заснују радни однос на неодређено време, у складу са закључком Владе
Републике Србије 05 Број: 112-1500/2013-I од 28.02.2013. године средства ће се планирати у зависности од
њиховог броја, школске спреме и почетка рада, а уз сагласност министарства надлежног за послове
финансија.
Члан 7.
На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до износа апропријације
утврђене овом одлуком.
Изузетно, корисници буџетских средстава могу преузети обавезе по уговорима који се односе на
капиталне издатке и који захтевају плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за
послове финансија, уз сагласност Општинског већа.
У случају из става 2. овог члана корисници средстава буџета општине Тител могу преузети обавезе
по уговору само за капиталне пројекте, у складу са предвиђеним средствима из прегледа планираних
капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године.
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Корисници средстава буџета општине Тител обавезни су да, пре покретања поступка јавне набавке
за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте из става 3. овог члана, прибаве сагласност
Општинског већа.
Члан 8.
Изузетно, у случају ако се буџету општине Тител определе актом наменска трансферна средства са
другог нивоа власти, укључујући и средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у
случају уговорања донације, чији износи нису били познати у поступку доношења ове одлуке о буџету,
орган управе надлежан за финансије отвориће, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, на
основу тог акта, одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу.
Члан 9.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима
буџета.
Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе
утврђене законским прописима – на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за
несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Члан 10.
Средства буџета распоређују се и исказују по ближим наменама, у складу са економском и
функционалном класификацијом, годишњим програмом и финансијским планом прихода и расхода.
Годишњи програм и финансијски план прихода и расхода из става 1. овог члана доноси надлежни
орган буџетског корисника, најкасније 45 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 11.
Приликом додељивања уговора о набавци добара, пружања услуга и извођењу радова сви
корисници буџета треба да поступе на начин утврђен Законом о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“ бр. 124/2012).
Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама, сматра се набавка чија је вредност
дефинисана Законом о јавним набавкама.
Члан 12.
У оквиру плана за извршавање буџета, општински орган управе надлежан за послове финансија
планира ликвидност буџета и према готовинском току буџета врши распоред остварених прихода и
примања.
Директни корисник буџетских средстава може вршити плаћања у границама прописаних квота за
свако тромесечје (или краћи период) који одреди општински орган управе надлежан за послове финансија.
Члан 13.
Корисници средстава буџета општине Тител преузимају обавезе на основу писаног уговора или
другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавесте локални трезор:
1) о намери преузимања обавезе;
2) након потписивања уговора или другог правног акта којим се прузима обавеза, о преузимању
обавезе и предвиђеним условима и роковима плаћања;
3) о свакој промени која се тиче износа, рокова и услова плаћања из тачке 2) овог става;
4) поднесу захтев за плаћање у року прописаном актом министра из члана 58. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.).
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђеног овог одлуком или које су
настале у супротности са овом одлуком, не могу се извршавати на терет консолидованог рачуна трезора
локалне власти.
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Члан 14.
У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног корисника буџетских
средстава промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника могу се увећати, односно
смањити на терет или у корист текуће буџетске резерве.
Решење о промени апропријације из става 1. овог члана доноси Председник општине.
Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење општинског органа управе надлежног за
послове финансија, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода у
износу од 5% вредности апропријације за расход чији се износ умањује.
Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета,
Председник општине доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у
текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које
средства нису предвиђена у довољном обиму.
Укупан износ преусмеравања из става 5. овог члана не може бити већи од износа разлике између
буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве и максимално могућег износа средстава текуће
буџетске резерве утврђеног чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему.
Члан 15.
Директни корисник буџетских средстава, који оствари приходе и примања чији износи нису могли
бити познати у поступку доношења одлуке о буџету, подноси захтев органу управе надлежном за послове
финансија за отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из
свих извора финансирања, осим из извора 01 – приходи из буџета.
Индиректни корисници средстава буџета општине Тител који остваре приходе и примања чији
износи нису могли бити познати у поступку доношења одлуке о буџету, подноси захтев надлежом
директном кориснику за отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и
издатака из свих извора финансирања, осим из извора 01 – приходи из буџета.
Апропријације из става 1. и 2. овог члана могу се мењати без ограничења.
Члан 16.
За извршавање ове одлуке одговоран је Председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета општине Тител је Председник општине.
Члан 17.
Општинско веће је одговорно, у смислу Закона о буџетском систему, за спровођење фискалне
политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима.
Овлашћује се Председник општине да подносе захтев министарству надлежном за послове
финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10% уколико је резултат
реализације јавних инвестиција.
Члан 18.
Општински орган управе надлежан за послове финансија обавезан је да редовно прати извршење
буџета и најмање два пута годишње доставља извештај о извршењу буџета Општинском већу, а обавезно у
року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.
У року од 15 дана по пријема извештаја из става 1. овог члана, Општинско веће га усваја и доставља
Скупштини општине ради информисања.
Члан 19.
Распоред и коришћење буџетских средстава у 2014. години вршиће се на основу решења које
доноси Председник општине, на предлог општинског органа управе надлежног за послове финансија, у
оквиру следећих раздела:
РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, распоређена апропријација за финансирање редовне
делатности политичких странака извршаваће се на основу решења Председника општине за коришћење
средстава, на захтев који подноси председник Скупштине општине, уз пратећу оригиналну документацију,
претходно припремљену и контролисану од стране секретара Скупштине општине.
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РАЗДЕО 2 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, распоређена апропријација за финансирање рада
невладиних организација,текућих субвенција, социјалне заштите из буџета(једнократне помоћи) и
финансирање Дома Здравља вршиће се на основу решења Председника општине, на захтев који подноси
Председник општине или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и
контролисану од стране одговорног лица у Општинској управи.
За коришћење средстава из одобрених апропријација захтеве подносе руководиоци корисника или
њихови заменици, уз пратећу књиговодствену документацију (копије истих), претходно припремљену и
контролисану од стране одговорних лица тих буџетских корисника.
Руководиоци корисника или њихови заменици из претходних ставова непосредно су одговорни за
коришћење средстава из одобрених апропријација.
Сви захтеви из овог члана подносе се трезору Општине при Одељењу за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију (у даљем тексту: Трезор).
Члан 20.
У случајевима када буџетски корисник намерава да покрене поступак јавних набавки, у оквиру
додељених апропријација за текуће поправке и одржавање објеката, капитално одржавање и изградњу
објеката и куповину опреме (економска класификација 425, 511 и 512), исти је дужан да претходно
обавести Председника општине и да се Трезору обрати захтевом за преузимање обавеза најмање три дана
пре покретања поступка јавних набавки.
По спроведном поступку јавних набавки буџетски корисник ће поднети Трезору захтев за пренос
средстава.
На захтев Трезора корисници су дужни да доставе на увид и друге податке који су неопходни ради
преноса средстава из Трезора.
На основу поднетих захтева и пратеће документације, Председник општине доноси решење о
одобравању исплате са рачуна Извршења буџета која се спроводе и контролишу у Одељењу за финансије и
буџет Општинске управе.
Унутар Одељења за буџет, финансије и локалну пореску администрацију спроводи се интерна
контрола о оправданости и законитости поднетих докумената на плаћањеиз средстава буџета, на основу
одобрених апропријација из ове одлуке, финансијских планова и програма и утврђених квота за сваког
буџетског корисника.
Члан 21.
За законито и наменско коришћење буџетских средстава распоређених овом одлуком одговоран је
функционер који руководи органом који је директни буџетски корисник.
За законито и наменско коришћење буџетских средстава распоређених овом одлуком индиректним
буџетским корисницима одговорни су њихови руководиоци.
Члан 22.
Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом одлуком само за намене за
које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.
Члан 23.
Диреткни и индиректни корисници буџетских средстава у 2014. години обрачунату исправку
вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и
употребе средстава за рад.
Члан 24.
У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстав буџета није постојао правни
основ, средства се враћају у буџет општине Тител.
Члан 25.
Уколико индиректни корисник буџета својом делатношћу изазове судски спор, извршење
правноснажних судских одлука и судска поравнања извршавају се на терет његових апропријација, а преко
апропријације која је намењена за ову врсту расхода.
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Члан 26.
Привремено расположива средства на рачуну буџета могу се краткорочно пласирати или орочавати
код банака или других финансијских организација, у складу са Законом.
Уговор из става 1. овог члана закључује Председник општине.
Члан 27.
Приходи који су погрешно уплаћени, или уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се на
терет погрешно или више уплаћених прихода, ако посебним прописима није другачије одређено.
Приходи из става 1. овог члана враћају се у износима у којима су уплаћени у корист буџета.
Члан 28.
Буџетски корисници су дужни да на захтев надлежног одељења, тј. службе директног корисника
буџетских средстава ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје
о остварењу прихода и извршењу расхода у одређеном периоду (најмање тромесечно), укључујући и
приходе које остваре обављањем услуга.
Члан 29.
Одлуку о капиталном задуживању општине Тител доноси Скупштина општине, по претходно
прибављеном мишљењу министарства надлежног за послове финансија.
IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
Корисници буџетских средстава до 31.12.2014. године пренеће на рачун извршења буџета сва
средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2014. години, која су тим корисницима пренета у
складу са Одлуком о буџету општине Тител.
Члан 31.
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
Број:01-62/2013-I
Дана: 20.12.2013.
Тите л

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гојко Костић, с.р.

3
На основу члана 29. тачка 7. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ бр. 3/2002,
1/2005 и 18/2008), а у вези са чланом 9. Закона о платама у државним органима и јавним службама
(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 34/2001, 62/2006 – др. закон, 63/2006 – испр. др. закона,
116/2008 – др. закони, 92/2011, 99/2011 – др. закон, 10/2013 и 55/2013) и члановима 2, 4. и 5. Уредбе о
коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним
органима („Службени гласник Републике Србије“ бр. 44/2008 – пречишћени текст и 2/2012), Скупштина
општине Тител, на 17. седници, дана 20.12. 2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ЗА ИЗАБРАНА
И ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА И ЗАПОСЛЕНЕ У ОРГАНИМА
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ

страна 329.

број: 12

Службени лист општине Тител

20. децембар 2013. год.

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се коефицијенти за обрачун и исплату плата за изабрана и постављена лица
и запослене у органима оптшине Тител, уређује надлежност за доношење појединачних решења и друга
питања од значаја за њено спровођење.
Члан 2.
Коефицијенти за обрачун и исплату плата изабраних лица износе:
- 7,74 за Председника општине;
- 7,30 за председника Скупштине општине;
- 7,00 за заменика Председника општине;
- 6,75 за заменика председника Скупштине општине;
- 6,50 за члана Општинског већа.
Коефицијенти из става 1. овог члана представљају основ за обрачун накнаде плате функционерима
који волонтерски обављају функцију.
Члан 3.
Коефицијент за обрачун и исплату плата постављених лица износи 14,85.
Коефицијент из става 1. овог члана увећава се по основу сложености и одговорности послова, за
додатни коефијент, и то:
- 9,00 за начелника Општинске управе;
- 8,00 за секретара Скупштине општине;
- 8,00 за помоћника Председника општине;
- 7,00 за заменика начелника Општинске управе.
Члан 4.
Коефицијент из члана 3. став 1. ове одлуке, увећан у складу са ставом 2. истог члана, увећава се:
- 30% за начелника Општинске управе;
- 27% за помоћника Председника општине;
- 25% за секретара Скупштине општине;
- 20% за заменика начелника Општинске управе.
Члан 5.
За обрачун и исплату плата запослених у Општинској управи примењују се следећи коефицијенти:
- 12,05 за самосталног стручног сарадника;
- 10,77 за вишег стручног сарадника;
- 10,45 за стручног сарадника;
9,91 за вишег сарадника;
8,95 за сарадника и висококвалификованог радника;
8,85 за вишег референта;
8,74 за референта, дактилографа, возача и другог извршиоца са средњом
школском спремом;
8,00 за квалификованог радника;
6,40 за неквалификованог радника.
Коефицијент из става 1. овог члана увећава се, по основу сложености и одговорности послова, за
додатни коефицијент, и то:
- 8,40 за самосталног стручног сарадника;
- 8,20 за вишег стручног сарадника;
- 5,75 за стручног сарадника;
- 3,60 за вишег сарадника;
- 2,30 за сарадника и висококвалификованог радника;
- 1,20 за вишег референта;
- 0,93 за референта, дактилографа, возача и другог извршиоца са средњом
школском спремом;
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0,53 за квалификованог радника;
0,53 за неквалификованог радника.

Члан 6.
Коефицијент из члана 5. став 1. ове одлуке, увећан у складу са ставу 2. истог члана, увећава се:
- 10% за руководиоца уже организационе јединице;
- 10% за запосленог који ради на припреми и извршењу буџета или финансијског плана, вођењу
пословних књига и састављању рачуноводствених извештаја;
- 10% за запосленог који координира најсложеније активности;
5% за запосленог који руководи групом;
Запосленом који има право на увећање коефицијента по више основа из става 1. овог члана, укупно
увећање коефицијента не може бити веће од 10%.
Члан 7.
Појединачна решења за обрачун и исплату плата доноси:
- Комисија за кадровска и административна и радне односе Скупштине општине Тител за
изабрана лица;
- Председник општине за постављена лица;
- начелник Општинске управе за запослене у Општинској управи.
Члан 8.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о платама, додацима, накнадама, наградама
и другим примањима изабраних, именованих лица, одборника Скупштине општине и чланова радних тела у
органима општине Тител („Службени лист општине Тител“ бр. 11/2010 и 14/2012) у делу који се односи на
плате изабраних лица.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Правилник о платама, додацима на плате,
накнадама и другим примањима, именованих и постављених лица и запослених лица у Општинској управи
општине Тител („Службени лист општине Тител“ бр. 16/2012) у делу који се односи на плате постављених
лица у органима општине Тител и запослених у Општинској управи.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Тител“, а
примењује се почев од обрачуна и исплата плата за децембар 2013. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-61/2013-I
Дана: 20.12.2013.
Тител

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гојко Костић, с.р.
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На основу члана 36. став 3. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину
(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 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 17. седници,
дана 20.12.2013.године, доноси
ОДЛУКУ
О ОБАВЕЗИ ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА

страна 331.

број: 12

Службени лист општине Тител

20. децембар 2013. год.

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се обавеза пореским обвезницима који не воде пословне књиге (у даљем
тексту: порески обвезник) да поднесу пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину на
непокретностима које се налазе на територији општине Тител, одређује имовина за коју је обавезно
подношење пореских пријава, рокови за њихово подношење и друга питања од значаја за њену примену.
Члан 2.
Порески обвезник који је у обавези да поднесе пореску пријаву за утврђивање пореза на имовину је:
1) физичко лице које остварује приходе од самосталне делатности у складу са законом којим се
уређује опорезивање дохотка грађана (предузетник) који порез на доходак грађана на
приходе од самосталне делатности плаћа на паушално утврђен приход;
2) предузетник који води пословне књиге – за имовину која није евидентирана у његовим
пословним књигама;
3) друго лице које не води пословне књиге у складу са прописима Републике Србије.
Члан 3.
Обавеза подношења пореске пријаве односи си се на непокретности које се налазе на територији
општине Тител и за које постоји обавеза плаћања пореза на имовину, у складу са одредбама закона којим се
уређују порези на имовину, и то за:
1) право својине, односно на право својине на земљишту површине преко 10 ари;
2) право закупа стана или стамбене зграде конституисано у корист физичког лица, у складу са
законом којим је уређено становање, односно социјално становање, односно законом којим
су уређене избеглице, за период од једне године или на неодређено време;
3) право коришћења грађевинског земљишта површине преко 10 ари, у складу са законом
којим се уређује правни режим грађевинског земљишта;
4) право коришћења непокретности у јавној својини од стране имаоца права коришћења, у
складу са законом којим је уређена јавна својина;
5) коришћење непокретности у јавној својини од стране корисника непокретности, у складу са
законом којим се уређује јавна својина;
6) државину непокретности на којој ималац права својине није познат или није одређен;
7) државину непокретности у јавној својини, без правног основа;
8) државину и коришћење непокретности по основу уговора о финансијском лизингу.
Непокретностима, у смислу става 1. овог члана, сматрају се:
1) земљиште, и то: грађевинско, пољопривредно, шумско и друго;
2) стамбене, пословне и друге зграде, станови, пословне просторије, гараже и други (надземни
и подземни) грађевински објекти, односно њихови делови.
Када на непокретности постоји неко од права, односно коришћење или државина из става 1.
тачка 2) – 8) овог члана, порез на имовину плаћа се на то право, односно на коришћење или државину, а не
на право својине.
Члан 4.
Обавеза подношења пореске пријаве за непокретности из члана 3. ове одлуке односи се на:
1) сву имовину која је предмет опорезивања порезом на имовину за коју је пореска обавеза настала у
2013. години, а порески обвезник за њу до сада није поднео пореску пријаву;
2) имовину која од 1. јануара 2014. године постаје предмет опорезивања.
Члан 5.
Пореска пријава подноси се Општинској управи општине Тител, служби надлежној за послове
локалне пореске администрације, почев од 1. јануара закључно са 31. мартом 2014. године, на порписаном
обрасцу (ППИ-2).
Члан 6.
Порески обвезник који не поднесе пореску пријаву у року утврђеним у члану 5. ове одлуке казниће
се за прекршај, у складу са законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација.
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Члан 7.
Ову одлуку објавити на интернет страници општине Тител.
Члан 8.
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
Број: 011-59/2013-I
Дана: 20.12.2013.
Тител

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гојко Костић, с.р.

5

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 17. седници, дана 20.12. 2013.
године, доноси
ОДЛУКУ
ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Фонда за развој пољопривреде општине Тител („Службени лист општине
Тител“ бр. 11/2013) у члану 16. тачка се замењује запетом и додају речи: „а примењује се од 1. јануара 2014.
године.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Тител“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-63/2013-I
Дана: 20.12.2013.
Тител

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Гојко Костић, с.р.

6
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" бр. 119/2012) и члана
29. став 1. тачка 10. и члана 81. став 1. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 3/02
1/05 и 18/08 ) Скупштина општине Тител на 17. седници одржаној 20.12. 2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Тител за 2014. годину

страна 333.

број: 12

Службени лист општине Тител

20. децембар 2013. год.

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања Jавног комуналног предузећа „Комуналац“ Тител
за 2014. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Тител, на седници одржаној дана 27.11.
2013.године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Tител“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023- 15 /2013-I
Дана: 20.12. 2013.године
Тител

Председник скупштине
Гојко Костић, с.р.

7
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" бр. 119/2012) и члана
29. став 1. тачка 10. и члана 81. став 1. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 3/02
1/05 и 18/08 ) Скупштина општине Тител на 17. седници одржаној 20.12.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Јавног предузећа „Тителски брег“ Тител за 2014. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања Jавног предузећа „Тителски брег“ Тител за 2014.
годину, који је донео Надзорни одбор ЈП „Тителски брег“ Тител, на седници одржаној дана
29.11.2013.године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Tител“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-16/2013-I
Дана:20.12.2013.године
Тител

Председник скупштине
Гојко Костић, с.р.

8
На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" бр. 119/2012) и члана 29.
став 1. тачка 10. и члана 81. став 1. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 3/02 1/05
и 18/08 ) Скупштина општине Тител на 17. седници одржаној 20.12.2013. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Јавног предузећа „Простор“ Тител за 2014. годину
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страна 334.

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања Jавног предузећа „Простор“ Тител за 2014. годину,
који је донео Надзорни одбор ЈП „Простор“ Тител, на седници одржаној дана 11.12. 2013.године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Tител“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023- 18 /2013-I
Дана:20.12.2013.године
Тител

Председник скупштине
Гојко Костић, с.р.

