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И С П Р А В К У 
 

  У тексту Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општинеТител за 2015. годину, који је 
објављен у „Службеном листу општине Тител“ број 6/2015 од 05.10.2015. године потребно је извршити 
следеће исправке: 

‐ У члану 4. у табели „Капитални пројекти“, под редним бројем 38, уместо „  Појачано одржавање 
коловоза у центру Титела на држ.путу 2.реда“ , треба да стоји „Појачано одржавање – санација 
тротоара у делу улице Змај Јовина и Главна у Тителу“ и у свим редовима под овим редним бројем  
уместо броја „10.000.000“ треба да стоји број „6.000.000“; 

‐ У члану 5. У табели „Општи део-програмска класификација“, у оквиру Програма 7. Путна 
инфраструктура, код пројекта 0701-П10 уместо назива  „Појачано одржавање коловоза у центру 
Титела на држ.путу 2.реда“, треба да стоји „Појачано одржавање –санација тротоара у делу улице 
Змај Јовина и Главна у Тителу“; 

‐ У члану 6. у „посебном делу“ у оквиру раздела 3. глава 6. код корисника ЈП“Простор“ на позицији 165, 
код пројекта 0701-П10 уместо назива „Појачано одржавање коловоза у центру Титела на држ.путу 
2.реда“, треба да стоји „Појачано одржавање – санација тротоара у делу улице Змај Јовина и 
Главна у Тителу“ 

‐ У члану 4. у табели „Капитални пројекти“, под редним бројем 40, уместо „165-3  Појачано одржавање 
у улици Николе Тесле у Шајкашу – II фаза“ , треба да стоји„165-2 Уређење тротоара у центру 
Шајкаша“; 

‐ У члану 5. У табели „Општи део-програмска класификација“, у оквиру Програма 7. Путна 
инфраструктура, код пројекта 0701-П12 уместо назива „ Појачано одржавање улице Николе Тесле у 
Шајкашу- II фаза“, треба да стоји „Уређење тротоара у центру Шајкаша“; 

‐ У члану 6. у „посебном делу“ у оквиру раздела 3. глава 5.код корисника ЈП“Тителски брег“ у колони  
7, после позиције 107, додаје се  нови ред и који гласи-позиција „107-1“; економска класификација 
„416“, опис „ Награде запосленима и остали посебни расходи“, средства из буџета „0“ и укупна 
јавна средства „0“; 

‐ У члану 6. у „посебном делу“ у оквиру раздела 3. глава 6. код корисника ЈП“Простор“ на позицији 
165-2, код пројекта 0701-П12 уместо назива „ Појачано одржавање улице Николе Тесле у Шајкашу- II 
фаза“ треба да стоји „„Уређење тротоара у центруШајкаша“; 

Служба за финансије  
 Душан Миличић с.р. 
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