
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
           ОПШТИНЕ ТИТЕЛ 
 
 

ГОДИНА XLVIV                        ТИТЕЛ, 22. АВГУСТ 2014.  ГОДИНЕ                                       БРОЈ 9. 
 
 На основу члана 46. став 1. тачка. 5. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 
129/2007,34/2010, одлука УС и 54/2011), и члана 81. 
став 1. Статута општине Тител („Службени лист 
општине Тител“ број 3/2002, 1/2005 и 18/08), 
Скупштина општине Тител на 24. седници која  је  
одржана  дана  22.08. 2014. године донoси  
 

РЕШЕЊЕ 
О  ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ 
 

 1. УТВРЂУЈЕ СЕ ПРЕСТАНАК 
МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ, због преузимања функције 
председника Општине, која је, у складу са законом, 
неспојива са функцијом одборника: 
 
1.  МИЛАНУ НАСТАСИЋУ из  Титела  - са 
изборне листе – ИЗБОР ЗА БОЉИ ЖИВОТ – 
БОРИС ТАДИЋ                                    
  
2. Решење  објавити у Службеном листу општине 
Тител. 
 
Поука о правном средству:   Против Решења о 
престанку мандата одборника у скупштини 
општине Тител, може се изјавити жалба Управном 
суду Београду, у року од 48 часова од дана 
доношења решења. 
 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
ОПШТИНА ТИТЕЛ                                                          
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                     
Број: 013-16/ 2014-I                                                               
Дана: 22.08. 2014. године 
Т и т е л 

 
Председник СО 
Гојко Костић, с.р. 

  
 
 
 

 На основу члана 46. став 1. тачка. 5. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 
129/2007,34/2010, одлука УС и 54/2011), и члана 81. 
став 1. Статута општине Тител („Службени лист 
општине Тител“ број 3/2002, 1/2005 и 18/08), 
Скупштина општине Тител на 24. седници која  је  
одржана  дана  22.08. 2014. године донoси 
 

РЕШЕЊЕ 
О  ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ 
 

 1. УТВРЂУЈЕ СЕ ПРЕСТАНАК 
МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ, због преузимања функције 
заменика председника Општине, која је, у складу са 
законом, неспојива са функцијом одборника: 
 
1.  ЈЕРКОВ ДАРКУ из  Титела  - са изборне листе 
– УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ – ДЕЈАН 
КУЉА                                    
  
2.  Решење  објавити у Службеном листу општине 
Тител. 
 
Поука о правном средству:   Против Решења о 
престанку мандата одборника у скупштини 
општине Тител, може се изјавити жалба Управном 
суду Београду, у року од 48 часова од дана 
доношења решења. 
 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
ОПШТИНА ТИТЕЛ                                                          
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                  
Број: 013-17/ 2014-I                                                             
Дана: 22.08. 2014. године 
Т и т е л 

 
Председник СО 
Гојко Костић, с.р. 
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 страна 182.     број: 9          Службени лист општине Тител           22. август 2014. год. 

 На основу члана 46. став 1. тачка. 1. 
Закона о локалним изборима („Службени гласник 
РС“ број 129/2007,34/2010 и одлука УС и 
54/2011), и члана 81. став 1. Статута општине 
Тител („Службени лист општине Тител“ број 
3/2002, 1/2005 и 18/08), Скупштина општине 
Тител на 24. седници која  је  одржана  дана  
22.08. 2014. године доноси  
 

РЕШЕЊЕ 
О  ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ 
 

 1. УТВРЂУЈЕ СЕ ПРЕСТАНАК 
МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ, због подношења оставке: 
 
1.  ПЕТРИ СРДИЋ  из  Шајкаша  - са изборне 
листе ПОКРЕНИМО ТИТЕЛ – ТОМИСЛАВ 
НИКОЛИЋ 
  
2. Решење  објавити у Службеном листу општине 
Тител. 
 
Поука о правном средству:   Против Решења о 
престанку мандата одборника у скупштини 
општине Тител, може се изјавити жалба 
Управном суду Београду, у року од 48 часова од 
дана доношења решења. 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
ОПШТИНА ТИТЕЛ                                                          
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                  
Број: 02-52/ 2014-I                                                               
Дана: 22.08. 2014. године 
Т и т е л 

Председник СО 
Гојко Костић, с.р. 

  
На основу  члана 48. и члана 56. Закона о 

локалним изборима („Службени гласник РС“ број 
129/2007, 34/2010, одлука УС и 54/2011), и члана 
81. став 1. Статута општине Тител („Службени 
лист општине Тител“ број 3/2002,1/2005 и 
18/2008)), Скупштина општине Тител на 24. 
седници која је одржана дана   22.08. 2014. године 
доноси  

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ  
 

ПОТВРЂУЈE СЕ мандат одборника Скупштине 
општине Тител, - према редоследу на листи, а са 

изборне листе  „ИЗБОР ЗА БОЉИ ЖИВОТ -  
БОРИС ТАДИЋ“  и то: 

                   
1. НЕНИН НЕДЕЉКУ   из  Лока 

 
1.  Мандат новог одборника почиње да тече 

даном потврђивања мандата и траје до истека 
мандата одборника коме је престо мандат.  

 
2. Решење објавити у „Службеном листу 

општине Тител“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
          Изборна комисија општине Тител на 
седници одржаној 14.08.2014. године разматрала 
је обавештење Скупштине општине да је на 
седници СО која је одржана дана 11.07.2014. 
године за  председника  Општине Тител изабран 
одборник  Милан Настасић са изборне листе 
ИЗБОР ЗА БОЉИ ЖИВОТ -  БОРИС ТАДИЋ  па 
је сходно члану 46. став 1.тачка 5. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“ број 
129/2007, 34/2010 ) престао мандат пре истека 
времена на које је изабран, преузимањем 
функције која је у складу са законом  неспојива  с 
функцијом одборника .  
             Комисија је у складу са чланом 48. Закона 
о локалним изборима а на основу писмене 
сагласности кандидата да прихвата мандат за 
одборника ,доделила мандат и издала уверење о 
додели мандата првом следећем кандидату са 
изборне листе коме није био додељен мандат 
одборника.    
           На основу изнетог, Скупштина општине 
Тител, применом члана 48. и члана 56. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“ број 
129/2007, 34/2010  одлукс УС и 54/2011 ) 
одлучила је као у диспозитиву. 
 
          Поука о правном средству: Против 
Решења о  потврђивању мандата одборника у 
Скупштини општине Тител, може се изјавити 
жалба надлежном Управном суду, у року од 48 
часова од дана доношења.  
 
Република Србија                           
Аутономна Покрјаина Војводина                                            
ОПШТИНА ТИТЕЛ  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ           
Број: 02-54 /2014-I     
Дана: 22.08. 2014. године 
Т и т е л                            

Председник СО 
Костић Гојко  с.р. 
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22. август 2014. год.         Службени лист општине Тител         број: 9        страна 183.  

На основу  члана 48. и члана 56. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“ број 
129/2007, 34/2010, одлука УС и 54/2011), и члана 
81. став 1. Статута општине Тител („Службени 
лист општине Тител“ број 3/2002,1/2005 и 
18/2008)), Скупштина општине Тител на 24. 
седници која је одржана дана  22.08. 2014. године 
доноси  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 
СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ТИТЕЛ  
 

ПОТВРЂУЈE СЕ мандат одборника Скупштине 
општине Тител, - према редоследу на листи, а са 
изборне листе  „УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ 
СРБИЈЕ – ДЕЈАН КУЉА“  и то: 

                   
1. ГРЛИЋ МАРКУ   из  Титела 

 
1.  Мандат новог одборника почиње да тече 

даном потврђивања мандата и траје до истека 
мандата одборника коме је престо мандат.  

 
2. Решење објавити у „Службеном листу 

општине Тител“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
          
 Изборна комисија општине Тител на 
седници одржаној 14.08.2014. године разматрала 
је обавештење Скупштине општине да је на 
седници СО која је одржана дана 11.07.2014. 
године за заменика председника  Општине Тител 
изабран одборник  Дарко Јерков са изборне листе 
УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ – ДЕЈАН КУЉА  па му 
је сходно члану 46. став 1.тачка 5. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“ број 
129/2007, 34/2010 ) престао мандат пре истека 
времена на које је изабран, преузимањем 
функције која је у складу са законом  неспојива  с 
функцијом одборника .  
             Комисија је у складу са чланом 48. Закона 
о локалним изборима а на основу писмене 
сагласности кандидата да прихвата мандат за 
одборника ,доделила мандат и издала уверење о 
додели мандата првом следећем кандидату са 
изборне листе коме није био додељен мандат 
одборника.    
           На основу изнетог, Скупштина општине 
Тител, применом члана 48. и члана 56. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“ број 

129/2007, 34/2010  одлукс УС и 54/2011 ) 
одлучила је као у диспозитиву. 
 
          Поука о правном средству: Против 
Решења о  потврђивању мандата одборника у 
Скупштини општине Тител, може се изјавити 
жалба надлежном Управном суду, у року од 48 
часова од дана доношења.  
 
Република Србија                           
Аутономна Покрјаина Војводина                                             
ОПШТИНА ТИТЕЛ  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ           
Број: 02-55 /2014-I     
Дана: 22.08. 2014. године 
Т и т е л                            
 

Председник СО 
Гојко Костић  с.р. 

  
На основу  члана 48. и члана 56. Закона о 

локалним изборима („Службени гласник РС“ број 
129/2007, 34/2010, одлука УС и 54/2011), и члана 
81. став 1. Статута општине Тител („Службени 
лист општине Тител“ број 3/2002,1/2005 и 
18/2008)), Скупштина општине Тител на 24. 
седници која је одржана дана   22.08. 2014. године 
доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ  

 
ПОТВРЂУЈE СЕ мандат одборника Скупштине 
општине Тител, - према редоследу на листи, а са 
изборне листе  „ ПОКРЕНИМО ТИТЕЛ – 
ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ“  и то: 
 

1. БОЖИЋ ДРАГАНУ   из  Шајкаша 
 

1. Мандат новог одборника почиње да тече 
даном потврђивања мандата 

и траје до истека мандата одборника коме је 
престо мандат.  
 
2. Решење објавити у „Службеном листу 

општине Тител“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
          Изборна комисија општине Тител на 
седници одржаној 14.08.2014. године разматрала 
је обавештење Скупштине општине да је на 
седници СО која је одржана дана 11.07.2014. 
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 страна 184.     број: 9          Службени лист општине Тител           22. август 2014. год. 

године престала функције  председника  Општине 
Тител Драгану Божићу, који је на ову фунцију 
изабран са изборне листе „ПОКРЕНИМО ТИТЕЛ 
- ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ“ на 2. седници СО 
Тител 27.06.2012.године па му је сходно члану 46. 
став 1.тачка 5. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС“ број 129/2007, 34/2010 ) 
престао мандат пре истека времена на које је 
изабран, преузимањем функције која је у складу 
са законом  неспојива  с функцијом одборника 
            Дана 14.08.2014. године Драган Божић се 
обратио Општинској изборној комисији са 
захтевом да му се поново додели мандат 
одборника у СО Тител, сходно члану 48. став 3. 
Закона о локалним изборима.   
             Комисија је у складу са чланом 48. Закона 
о локалним изборима а на основу писмене 
сагласности кандидата да прихвата мандат за 
одборника и чињенице да постоји упражњено 
одборничко место на изборној  листи 
„ПОКРЕНИМО ТИТЕЛ - ТОМИСЛАВ 
НИКОЛИЋ“ поново доделила мандат и издала 
уверење о додели мандата Божић Драгану.    
           На основу изнетог, Скупштина општине 
Тител, применом члана 48. и члана 56. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“ број 
129/2007, 34/2010  одлукс УС и 54/2011 ) 
одлучила је као у диспозитиву. 
 
          Поука о правном средству: Против 
Решења о  потврђивању мандата одборника у 
Скупштини општине Тител, може се изјавити 
жалба надлежном Управном суду, у року од 48 
часова од дана доношења.  
 
Република Србија                                         
Аутономна Покрајина Војводина                                                  
ОПШТИНА ТИТЕЛ  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ           
Број: 02-53 /2014-I     
Дана: 22.08. 2014. године 
Т и т е л                            

Председник СО 
Гојко Костић с.р. 

 
 На основу члана 11. и  32. тачка 1. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 
број 129/2007) и члана 29. Статута  општине 
Тител („Службени лист  општине Тител“ број 
3/2002, 1/2005 и 18/2008) Скупштина општине 
Тител на 24. седници одржаној  данa 22.08. 2014. 
године  доноси  
 

 

О Д Л У К A 
о изменама и допунама Статута општине 

Тител  
 

Члан 1. 
 У Статуту општине Тител („Службени 
лист општине Тител“ број 3/2002, 1/2005 и 
18/2008) члан 1. мења се и гласи:  
 

„Члан 1. 
Овим Статутом, у складу са законом, 

уређују се права и дужности општине Тител (у 
даљем тексту: Општина), начин, услови и облици 
њиховог остваривања, службени језик и писмо, 
облици и инструменти остваривања људских и 
мањинских права у Општини, број одборника 
Скупштине општине, организација и рад органа и 
служби, начин учешћа грађана у управљању и 
одлучивању о пословима из надлежности 
општине, оснивање и рад месне заједнице, као и 
друга питања од значаја за општину.“  
 

Члан 2.  
 У члану 3. став 1. бришу се речи „и 
латинично“. 

У истом члану  став 2. Статута после речи 
„општине“ додаје се реч „традиционално“ а иза 
речи „живе“ бришу се речи „у већем броју и“. 
 

Члан 3. 
 У члану 8. став 1. Статута после речи 
„празник“ брише се тачак и додају речи „- Дан 
општине Тител.“.     

Став 2. мења се и  гласи: 
„Дан општине Тител је 8. новембар – дан 

када су 1918. године јединице Прве Српске 
армије ослободиле  територију тителске општине 
чиме је омогућено уједињење Бачке матици 
Србији.“ 
  

Члан 4.  
 У члану 11. после речи „и помаже“ додају 
се речи „хуманитарна удружења,“. У истој 
реченици после речи „становништва“ брише се 
везник „и“ и замењује  запетом, брише се тачка на 
крају реченице и додају нове речи  „и осетљивим 
категоријама становништва“. 
 

Члан 5. 
 Члан 13. Статута мења се и гласи: 

„Члан 13.  
 Општина преко својих органа обавља, у 
складу са Законом, послове из изворног 
делокруга надлежности и то:  

7 
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1. доноси програме развоја Општине и појединих 
делатности;  
 
2. доноси просторни план и урбанистичке 
планове Општине;  
 
3. доноси буџет и завршни рачун;  
 
4. утврђује стопе изворних прихода Општине, као 
и начин и мерила за одређивање висине локалних 
такси и накнада;  
 
5. уређује и обезбеђује обављање и развој 
комуналних делатности (пречишћавање и 
дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење 
атмосферских и отпадних вода, производња и 
снабдевање паром и топлом водом, линијски 
градски и приградски превоз путника у друмском 
саобраћају, одржавање чистоће у насељима, 
одржавање депонија,уређивање, одржавање и 
коришћење пијаца, паркова, зелених, 
рекреационих и других јавних површина, јавних 
паркиралишта, јавна расвета, уређивање и 
одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и 
организационе, материјалне и друге услове за 
њихово обављање; оснива јавна предузећа ради 
обављања комуналних делатности на својој 
територији;  
 
6. стара се о одржавању стамбених зграда и 
безбедности њиховог коришћења и утврђује 
висину накнаде за одржавање стамбених зграда;  
 
7. спроводи поступак исељења бесправно 
усељених лица у станове и заједничке просторије 
у стамбеним зградама;  
 
8. доноси програме уређења грађевинског 
земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова 
уређења и коришћења грађевинског земљишта и 
утврђује висину накнаде за уређивање и 
коришћење грађевинског земљишта;  
 
9. доноси програме и спроводи пројекте локалног 
економског развоја, стара се о унапређењу 
општег оквира за привређивање у Општини;  
 
10. уређује и обезбеђује коришћење пословног 
простора којим управља, утврђује висину накнаде 
за коришћење пословног простора и врши надзор 
над коришћењем пословног простора;  
 
11. стара се о заштити животне средине, доноси 
програме коришћења и заштите природних 

вредности и програме заштите животне средине, 
односно локалне акционе и санационе планове, у 
складу са стратешким документима и својим 
интересима и специфичностима и утврђује 
посебну накнаду за заштиту и унапређење 
животне средине;  
 
12. уређује и обезбеђује обављање послова који се 
односе на изградњу, рехабилитацију и 
реконструкцију, одржавање, заштиту, 
коришћење, развој и управљање локалним и 
некатегорисаним путевима, као и улицама у 
насељу;  
 
13. уређује и обезбеђује посебне услове и 
организацију ауто-такси превоза путника;  
 
14. уређује и обезбеђује организацију превоза у 
линијској пловидби, који се врши на територији 
Општине, и одређује делове обале и воденог 
простора на којима се могу градити 
хидрограђевински објекти и постављати пловни 
објекти;  
 
15. оснива робне резерве и утврђује њихов обим и 
структуру, уз сагласност надлежног 
министарства, ради задовољавања потреба 
локалног становништва;  
 
16. оснива установе и организације у области 
основног образовања и културе, примарне 
здравствене заштите, физичке културе, спорта, 
дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује 
њихово функционисање;  
 
17. оснива установе у области социјалне заштите, 
прати и обезбеђује њихово функционисање, даје 
дозволе за почетак рада установа социјалне 
заштите које оснивају друга правна и физичка 
лица, утврђује испуњеност услова за пружање 
услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и 
стандарде за обављање делатности установа чији 
је оснивач, доноси прописе о правима у 
социјалној заштити и обавља послове државног 
старатеља;  
 
18. организује вршење послова у вези са 
заштитом културних добара од значаја за 
Општину, подстиче развој културног и 
уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за 
финансирање и суфинансирање програма и 
пројеката у области културе од значаја за 
Општину и ствара услове за рад музеја и 
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библиотека и других установа културе чији је 
оснивач;  
 
19. организује заштиту од елементарних и других 
већих непогода и заштиту од пожара и ствара 
услове за њихово отклањање, односно 
ублажавање њихових последица;  
 
20. доноси основе заштите, коришћења и уређења 
пољопривредног земљишта и стара се о њиховом 
спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се 
о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу 
пашњака другој култури;  
 
21. уређује и утврђује начин коришћења и 
управљања изворима, јавним бунарима и 
чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје 
водопривредне сагласности и водопривредне 
дозволе за објекте локалног значаја;  
 
22. стара се и обезбеђује услове за очување, 
коришћење и унапређење подручја са природним 
лековитим својствима;  
 
23. подстиче и стара се о развоју туризма на 
својој територији и утврђује висину боравишне 
таксе;  
 
24. стара се о развоју и унапређењу 
угоститељства, занатства и трговине, уређује 
радно време, места на којима се могу обављати 
одређене делатности и друге услове за њихов рад;  
 
25. управља имовином Општине и користи 
средства у државној својини и стара се о њиховом 
очувању и увећању;  
 
26. уређује и организује вршење послова у вези са 
држањем и заштитом домаћих и егзотичних 
животиња;  
 
27. организује вршење послова правне заштите 
својих права и интереса;  
 
28. образује органе, организације и службе за 
потребе Општине и уређује њихову организацију 
и рад;  
 
29. помаже развој различитих облика самопомоћи 
и солидарности са лицима са посебним потребама 
као и са лицима која су у суштински неједнаком 
положају и подстиче активности и пружа помоћ 
организацијама инвалида и другим социјално-
хуманитарним организа на својој територији;  

30. подстиче и помаже развој задругарства;  
 

31. организује службу правне помоћи грађанима;  
 

32. стара се о остваривању, заштити и 
унапређењу људских права и индивидуалних и 
колективних права припадника националних 
мањина и етничких група;  
 
33. утврђује језике и писма националних мањина 
који су у службеној употреби на територији 
Општине;  
 
34. стара се о јавном информисању од локалног 
значаја и обезбеђује услове за јавно информисање 
на српском и мађарском језику, оснива 
телевизијске и радио-станице ради извештавања 
на језику националних мањина који није у 
службеној употреби, када такво извештавање 
представља достигнути ниво мањинских права; 
  
35. прописује прекршаје за повреде општинских 
прописа;  
 
36. образује инспекцијске службе и врши 
инспекцијски надзор над извршењем прописа и 
других општих аката из надлежности Општине;  

 
37. уређује организацију и рад мировних већа;  

 
38. уређује и обезбеђује употребу имена, грба и 
обележја општине; 
 
39. уређује и ствара услове за бригу о младима, 
доноси и реализује стратегију и акциони план 
политике за младе;  
 
40. обавља и друге послове од непосредног 
интереса за грађане, у складу с Уставом, Законом 
и овим Статутом.“  
 

Члан 6.  
 После члан 17. додају се нови чланови 
17а, 17б и 17в који гласе:  
 

„Члан 17а.  
 Општинску имовину – општинску 
својину, као облик јавне својине, чине: 
- Добра од општег интереса и добра у општој 

употереби за која је законом утврђено да су у 
јавној својини, 

- Непокретне и покретне ствари и друга 
имовинска права која користе органи и 
организације јединице локалне самоуправе, 



 
 
22. август 2014. год.         Службени лист општине Тител         број: 9        страна 187.  

установе, јавна предузећа и друге 
организације чији је оснивач јединица 
локалне самоуправе,  

- И друге непокретне и покретне ствари и 
имовинска права која су, у складу са 
законом, у јавној својини. 

Носиоци права коришћења на 
непокретним и покретним стварима и другим 
имовинским  правима  у јавној својини општине 
могу бити: месне заједнице и други облици месне 
самоурпаве, установе и јавна предузћа, агенције  
и друге организације чији је оснивач општина. 

 
Члан 17б. 

 Прибављање, располагање и управљање 
стварима и другим имовинским правима  у 
општинској својини уређује се посебном одлуком 
коју доноси Скупштина општине.  
 

Члан 17в. 
 Организациона јединица Општинске 
урпаве надлежна за послове финансија води 
евиденцију, у складу са законом о стању, 
вредности и кретању средстава у својини 
општине. 
 Организациона  јединица Општинске 
урпаве надлежна за имовинско правне послове, 
води јединствену евиденцију непокретности у 
својини општине у складу са Уредбом Владе 
Републике Србије.“ 
 

Члан 7.  
 У члану 29. ставу 1.  после тачке 26. 
додаје се нова тачка 27. и гласи: 
 „27. одлучује о прибављању и 
располагању непокретностима  у општинској 
својини;“ 
 Досадашња тачка 27. постаје тачка 28. 
  

Члан 8. 
 У члану 50. став 1. после тачке 20. додаје 
се нова тачка 21. која гласи:  
 „21. Закључује уговоре о прибављању и 
располагању непокретностима у општинској 
својини на основу одлуке надлежног органа 
општине;“ 
 Досадашња тачка 21. постаје тачка 22.  
 

Члан 9.  
 У члану 55. став 1. број „9“ замењује се 
бројем „11“. 

Члан 10.  
У члану 57. став 1. после тачке 8. додају 

се нове тачке 9,10 и 11. и гласе:  

 „9. Доноси одлуку о покретању поступка 
прибављања и отуђења непокретности у 
општинској својини; 

10. утврђује предлог одлуке о отуђењу 
непокретности у општинској својини; 

11. даје сагласност на ценовнике услуга 
јавних предузећа, као и других привредних 
субјеката којима је поверено вршење комуналних 
послова на територији општине Тител.“ 
 

Члан 11.  
 После члана 77. додају се нови чланови 
77а и 77б који гласе:  

 
„Члан 77а. 

У општини се установљава Општинско 
јавно правобранилаштво, у складу са законом и 
овим Статутом. 

 
Члан 77б. 

Општинско јавно правобранилаштво 
врши послове заштите имовинских права и 
интереса општине у складу са Законом и општим 
актима општине. 

Општинсог јавног правобраниоца именује 
и разрешава Скупштина општине. 

Надлежност и начин поступања, услови и 
начин именовања Општинској јавног 
правобраниоца уређују се Одлуком Скупштине 
општине у складу са Законом. 

Средства за рад Општинског јавног 
правобранилаштва обезбедиће се у буџету 
општине Тител.“ 

 
Члан 12. 

 У члану 82. став 1. бришу се речи 
„Прописи и општа“ и замењују речима „Општа и 
друга“. 

Члан 13.  
 У осталом делу Статут остаје непромењен
. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 14. 
Комисија за статутарна питања и 

нормативна акта, у складу са овом одлуком 
сачиниће и објавити пречишћени текст Статута 
општине Тител у року од 15 дана од дана ступања 
на снагу  ове Одлуке. 
 

Члан 15.  
 Органи општине дужни су да у року од 60 
дана од дана доношења ове Одлуке изврше 
усаглашавање свих аката  са овом Одлуком.  
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Члан 16.  
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине 
Тител“. 
 
Република Србија                          
Аутономна Покрајина Војводина                                   
ОПШТИНА ТИТЕЛ  

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 011- 36 /2014-I 
Дана: 22.08. 2014. године 
Т и т е л  

Председник СО 
Гојко Костић,с.р. 

 
На основу члана 32. став 1. тачка 16. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/07), члана 4. Закона о 
прекршајима („Службени гласник РС“ бр. 
65/2013,) и члана 29. став 1. тачка 17. Статута 
општине Тител („Сл.лист општине Тител“, бр. 
3/2002, 1/2005 и 18/2008) године, Скупштина 
општине Тител на 24. седници одржаној дана 
22.08.2014. године, доноси 

 
ОДЛУКУ 

О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ТРГОВИНСКИХ И 
УГОСТИТЕЉСКИХ ПРЕДУЗЕЋА И РАДЊИ 

И ОБЈЕКАТА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ  
ЗАБАВНИХ ИГАРА 

 
Члан 1. 

 Овом одлуком одређује се распоред, 
почетак и заврешетак радног времена у 
трговинским, угоститељским и објектима за 
приређивање забавних игара и игара на срећу на 
територији општине Тител. 

 
Члан 2. 

 Радно време прописано овом Одлуком 
представља радно време предузећа и радњи, које 
обављају угоститељску и трговински делатност и 
приређују забавне игре и игре на срећу. 
 Распоред, почетак и заврешетак радног 
времена мора бити истакнут на улазу или другом 
видном месту пословног објекта у коме се обавља 
делатнопст из члана 1. ове одлуке и он мора бити 
поштован. 
 
Трговински објекти 

Члан 3. 
 Радно време трговинских објеката мора да 
траје најмање осам часова у току дана, у периоду 
од 05,00 часова до 23,00 часа. 

 Радно време бензинских пумпи може да се 
утврди у периоду од 00,00 до 24,00 часова. 
 Власник трговинског објекта је дужан да 
усклади радно време продајног објекта са 
потребама грађана, као и да радно време истакне 
на видном месту у објекту (излогу или вратима 
радње). 

Члан 4. 
 Трговински објекти не могу бити 
затворени у току седмице непрекидно дуже од 
једног дана без претходног одобрења Органа 
управе за послове привреде општине Тител. 
 Обавештење о дану када трговински 
објекат не ради, односно када не ради по 
одобрењу, мора бити видно истакнуто на објекту. 
 
Угоститељски објекти  

Члан 5. 
 Угоститељским објектом у смислу ове 
Одлуке, сматра се објекат за смештај (хотел, 
мотел, пансион, тиристички апартман, 
одмаралиште и др.), објекат за пружање услуга 
исхране и пића (ресторан, кафић, кафана, 
пивница, пицерија, хамбургерија, бифе и др.) 
дискотеке, фолкотеке и др. 

Члан 6. 
 Радно време угоститељских објеката 
радним даном утврђује се у трајању од 06,00 
часова до 01,00 часа наредног дана. Изузетно, 
петком и суботом угоститељски објекти могу да 
раде до 03,00 часа наредног дана. 
 Радно време хотела и мотела је од 00,00 
до 24,00 часова. 
 Угоститељски објекти који приређују 
музички програм после 22,00 часа морају да 
испуне следеће услове у делу заштите животне 
средине од буке: 
1. Да се музички програм  изводи искључиво у 

затвореном објекту. 
2. Да власник угоститељског објекта поседује у 

објекту сталне музичке уређаје преко којих се 
регулише емитовање звука (појачала, миксете 
и звучне кутије), на исте је дужан емитовати и 
музички програм уживо. 

3. Да бука која се емитује са музичких уређаја не 
прелази дозвољени ниво буке у средини у којој 
човек борави. 

4. Да музички уређаји код којих је мерењем 
установљено да бука прелази дозвољени ниво 
у средини у којој човек борави, морају имати 
уграђене лимитаторе којима се јачина звука 
ограничава на установљен максимални 
допуштен ниво утврђен стручним налазом. 
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5. Да не постоје учестале пријаве о ремећењу 
мира и спокојства грађана (писмене примедбе 
грађана, службене белешке надлежних органа 
и слично). 

 
Испуњеност  услова  из  претходног  

става, на захтев власника, утврђује 
решењем Одељење за привреду, урбанизам, 
комунално-стамбена питања и иаштиту животне 
средине општинске управе Тител. 
 Објекти за приређивање игара на срећу и 
забавних игара могу радити сваког дана од 9 до 
12 часова и од 16 до 20 часова, а петком и 
суботом од 9 до 24 часа. Уколико се користи 
простор угоститељског објекта, тада може да се 
одреди време које важи за угоститељски објекат. 
 Радно време објеката који су 
регистровани као клубови грађана, спортских 
клубова или удружења грађана утврђује се исто 
као у угоститељским објектима. 

По завршетку радног времена 
угоститељски објекат мора бити закључан и без 
гостију. 
 У угоститељском објекту по завретку 
радног времена могу бити само власник 
угоститељског објекта, чланови уже породице и 
запослени радници (конобари, спремечице и 
остали) који су уредно пријављени. 
 
Летње баште и терасе 

Члан 7. 
 У летњим баштама и терасама, у 
двориштима и сличним отвореним просторијама  
у насељеним местима као и у угоститељским 
објектима унутар стамбених зграда и стамбено 
пословних центара, дозвољено је извођење 
музике у „живо“ и коришћење других звучних 
уређаја до 22,00 часа.  

 
Члан 8. 

 У дане одржавања културних 
манифестација , спортских такмичења, државних, 
општинских и верских празника, Председник 
општине може утврдити другачије радно време 
одређених радњи које обављају угоститељске 
услуге, у складу са потребама ових 
менифестација.  

Власници радњи на које се односи 
решење Председника општине у обавези су да 
радно време својих радњи ускладе са радним 
временом прописаним  решењем.  
 
 
 

Казнене одредбе 
Члан 9. 

 Ако власници трговинског и 
угоститељског објекта (физичка лица, предузећа и 
друга правна лица) не поступају по одредбама 
чланова 3, 4, 6, 7 и 8.  Ове Одлуке, казниће се за 
прекршај: 
1. Предузетник – новчаном казном од 20.000,00 

динара 
2. Физичко или одговорно лице од 10.000,00 

динара 
3. Правно лице – новчаном казном од 50.000,00 

динара 
 

Завршне одредбе  
Члан 10. 

 О спровођењу ове Одлуке стараће се 
општински орган управе надлежан за послове 
привреде – комунална инспекција. 
 

Члан 11. 
 Предузећа, друга правна лица, и оснивачи 
радњи који као предмет пословања имају 
трговинску или угоститељску делатност, дужни 
су да пословање ускладе са одредбама ове 
Одлуке, наредног дана од ступања на снагу исте и 
да о томе обавести орган управе надлежан за 
послове привреде. 
 

Члан 12. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о радном времену трговинских и 
угоститељских предузећа и радњи и објеката за 
приређивање забавних игара. („Службени лист 
општине Тител“, бр. 10/2010 и 17/2012). 
 

Члан 13. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општине 
Тител“ 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводине 
ОПШТИНА ТИТЕЛ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       
Број: 011-44/2014-I             
Дана: 22.08.2014. године 
Тител 

 
Председник СО Тител, 
Гојко Костић, с.р. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 Правни основ за доношење Одлуке 
садржан је у члану 31. став 1. тачка 16. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр. 129/07) и члану 29. став 1. тачка 17. Статута 
општине Тител („Сл.лист општине Тител“, бр. 
3/2002, 1/2005 и 18/2008)  којим је прописано да 
Скупштина општине прописује радно време 
угоститељских, трговинских и занатских објеката. 
Правни основ за прописивање казнених одредби 
одлуке садржан је у члану 4. Закона о 
прекршајима („Службени гласник РС“ бр. 
65/2013,) којим је прописано да се прекршаји 
могу прописивати и актом Скупштине општине 
 
 Разлози за доношење ове Одлуке 
проистекли су пре свега из чињенице да је радно 
време, пре свага угоститељских објеката, у 
суседним општинама другачије уређено од нас,  
радним данима је до 01,00 часова наредног дана а 
викендом до 03,00 часова, тако да млади по 
затварању угоститељских објеката у нашој 
општини одлазе у нама суседне општине, што 
узимајући у обзир доба ноћи, веома често и у 
припито стање, представља безбедносни ризик за 
исте. Исто тако и валсници наведених радњи су 
тражили да се услови пословања њихових радњи 
у погледу радног времена изједначе са условима 
који постоје у суседним општинама. 
 
 Објашњење појединачних одредби 
  
 Чланом  1. Одлуке наводи се шта се 
истом одређује 
 Чланом  2. Одлуке се одређује на кога се 
прописано радно време односи. 

Чланом 3. Одлуке се одређује обавеза и 
начин  истицања радног времена у пословном 
објекту  и обавеза поштовања истог. 
 Члановима 3. и 4. Одлуке прописано је 
радно време трговинских објеката које је као и до 
сада  у периоду од 05.00 часова до 23.00 часова 
али се због своје специфичности одређује да 
радно време бензинских пумпи може бити у 
периоду од 00,00 до 24,00 часова. 
 Чланом 5. Одлуке проиписано је који 
објекти се у смислу ове Одлуке сматрају 
угоститељским објектима. 
 Чланом 6. Одлуке прописује се да се 
радно време угоститељских објеката радним 
даном утврђује у трајању од 06.00 часова до 01.00 
часова наредног дана, а петком и суботом до 
03.00 часова наредног дана. Предложеним радним 
временом радно време радним даном се 

продужава за 1 сат а викендом за 2 сата, чиме се 
радно време наведних објеката изједначило са 
радним временом сличних објеката суседних 
општина. 
 Истим чланом се прописује радно време 
за хотеле и мотеле које је од 00.00 до 24.00 
часова, као и услови које морају да испуне 
угоститељски објекти који приређују музички 
програм после 22.00 часова који су непромењени 
у односу на дасадашњу одлуку. 
 Овим  чланом такође се прописује радно 
време објеката за приређивање игара на срећу и 
забавних игара, као и радно време објеката 
регистрованих као клубови грађана, спортских 
клубова или удружења грађана као и поступак по 
завршетку радног времена. 
 Чланом 7. Одлуке прописује се, као и до 
сада,  време до колико часова се  у летњим 
баштама и терасама, двориштима и сличним  
отвореним просторијама у насељеним местима и 
угоститељским објектима унутар стамбених 
зграда дозвољава извођење музике у „живо“ и 
коришћење других звучник уређаја. 
 Чланом 8. Одлуке се прописује, као и до 
сада,  да Председник општина може утврдити 
другачије радно време одређених радњи које 
обављају угоститељске услуге у дане одржавања 
културних манифестација , спортских такмичења, 
државних, општинских и верских празника. 
 Чланом 9. Одлуке прописују казнене 
одредбе, којим се одређује прекршајно 
кажњавање за не поступање по члановима 3,4,6 и 
7. Ове Одлуке и висина новчаних казни у складу 
са чланом 39. Закона о прекршајима. Износи 
новчаних казни су одређени у фиксном износу 
како би се убрзао процес прекршајног кажњавања 
у складу са новим законом о прекршајима и 
омогућила у пракси примена прекршајног налога. 
 У складу са Законом о прекршајима 
могуће је актом Скупштине општине одредити 
новчане казне у следећим износима:  
- за предузетника од 10.000 до 250.000 динара ( 

предложено 20.000). 
- за физичко лице и одговорнбо лице од 5.000 до 

75.000 динара (предложено 10.000). 
- за правно лице од 50.000 до 1.000.000 динара. 

(предложено 50.000) 
Чланом 10. Одлуке се,  у оквиру 

Завршних одредби, као и до сада, одређује ко 
врши  
нанзор над спровођењем ове одлуке тј. старање о 
њеном  спровођењу. 

Чланом 11. Одлуке прописује се рок за 
усклађивање пословања субјеката на које се  



 
 
22. август 2014. год.         Службени лист општине Тител         број: 9        страна 191.  

Одлука односи са одредбама Одлуке. 
 Чланом  12. Одлуке прописује да 
ступањем на снаго ове Одлуке престаје да важи 
Одлука која је до сада важила. 
 Чланом 13. Одлуке прописује се да 
одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу општине 
Тител“. 
 
 За спровођење ове Одлуке нису потребна 
финансијска средства из буџета општине Тител. 
  

 
 На основу члана 38. став 5. члана 43. став 
6. и члана 45. став 9. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/2007) и  члана 81. Статута општине Тител 
(„Службени лист општине Тител“ број 3/2002,  
1/2005 и 18/2008) Скупштина општине Тител на 
24. седници одржаној дана 22.08.2014.године, 
доноси  
 

О Д Л У К У  
о радноправном статусу изабраних и  

именованих лица 
 

 Члан 1.  
 Овом Одлуком уређује се радноправни 
статус изабраних и именованих лица у органима 
општине Тител, Скупштини општине и 
Извршним органима ( у даљем тексту: органи 
општине). 
 

Члан 2. 
 На сталном раду у органима општине 
Тител одређују се: 
- Председник општине             1 извршилац                                                        
- Председник Скупштине општине    1 извршилац 

 
Члан 3. 

 Изабрана и именована лица у органима 
општине Тител која волонтерски обављају своју 
функцију су: 
   
- Заменик председника  Скупштине општине                      
   1 извршилац      
- Заменик председник  општине        1 извршилац   
- Чланови општинског већа               9 извршилаца 
           

Члан 4. 
 Доношењем ове одлуке престаје да важи 
Одлука о радноправном статусу изабраних и 
именованих лица („Службени лист општине 
Тител“ број 14/12). 

Члан 5. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општине 
Тител“, а примењиваће се почев од 11.07.2014. 
године. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА ТИТЕЛ                                                                   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                      
Број: 011-37/2014-I 
Дана: 22.08. 2014. године 
Т и т е л 
 

Председник СО 
Гојко Костић, с.р. 

 
       На основу члана 26. и члана 27. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 
119/2012)  и члана 29. и  81. став 1. Статута 
општине Тител („Сл. лист општине Тител“, број 
3/02, 1/05 и 18/08, Скупштина општине Тител, на 
24. седници одржаној  22.08. 2014.  доноси 
 

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ   
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ 
ПРЕДУЗЕЋА У ОПШТИНИ ТИТЕЛ  

 
Члан 1. 

 У Одлуци о образовању Комисије за 
именовање директора јавних предузећа у 
општини Тител, члан 5. мења се и гласи:  
 

„ Члан 5. 
У Комисију се именују: 

1. Славољуб Радић  председник 
2. Дејан Куља  члан 
3. Станко Лисица  члан.“  

 
Члан 2.  

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу Општине 
Тител“.  
 
Република Србија     
Аутономна Покрајина Војводина    
ОПШТИНА ТИТЕЛ      
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ  
Број: 011-38/2014-I 
Дана: 22.08. 2014. 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Гојко Костић, с.р. 
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На основу члана 20, 28. став 2. и члана 80. 
Закона о јавноj својини („Службени гласник 
Републике Србије“ бр.72/2011), члана 29. тачка 7. 
и члана 81. став 1. Статута општине Тител 
(„Службени лист општине Тител“ бр. 3/2002, 
1/2005 и 18/2008) и члана 2. тачка 3. Одлуке о 
одређивању органа општине Тител надлежног за 
одлучивање и предлагање аката о прибављању и 
располагању стварима у јавној својини општине 
Тител („Службени лист општине Тител“ бр. 
9/2013) Скупштина општине Тител, на 24.   
седници, дана   22.08. 2014. године, доноси  

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ  

  Члан 1. 
Овом одлуком даје се на коришћење без 

накнаде, непокретност – објекат, који се налази у 
Тителу у улици Михајла Крестића бр. 14/а, 
уписан у лист непокретности 2976 К.О. Тител, 
парцелни број 1962/1 укупне површине 627м2 од 
тога  земљиште под објектом 340м2 и 287м2 
земљиште уз зграду – јавна својина општине 
Тител у делу 1/1, Подручно Ватрогасно - 
спасилачкој јединици општине Тител МУП-а 
Републике Србије – Сектор за ванредне ситуације 
– Управа за ванредне ситуације Нови Сад. 

Члан 2. 
           Објекат из члана 1. ове Одлуке Подручно - 
Ватрогасно – спасилачка јединица општине Тител 
користиће за обављање своје редовне делатности 
као и за смештај инспектора цивилне заштите, 
референта за послове одбране, Штаба за ванредне 
ситуације и ситуационог центра. 

Члан 3. 
           Права и обавезе која проистичу из ове 
Одлуке, утврдиће се посебним уговором 
заинтересованих страна.  

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном  

објављивања у „Службеном листу општине 
Тител“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТИТЕЛ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 011- 40 /2014-I 
Дана: 22.08. 2014. године 
Т и т е л  

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Гојко Костић, с.р. 

 На основу члана 55. Закона о комасацији 
и арондацији („Службени лист САПВ“ број 72/72 
и 16/78), а у вези са одредбама Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник 
РС“ број 62/06 и 41/09), и члана 29. Статута 
општине Тител („Службени лист општине Тител“ 
број 3/2002, 1/2005 и 18/2008), Скупштина 
општине Тител на  24. седници одржаној дана 
22.08.2014. године, доноси  

 
О Д Л У К У  

О ЗАВРШЕТКУ КОМАСАЦИЈЕ У 
ОПШТИНИ ТИТЕЛ 

 
Члан 1.  

 Скупштина општине Тител, утврђује  дан 
30.06.2014. године као дан завршетка комасације 
у општини Тител у катастарским општинама 
Тител, Лок, Вилово, Гардиновци, Шајкаш и 
Мошорин. 
 

Члан 2.  
 Сви поступци у вези са комасацијом 
покренути по захтевима поднетим до 30.06.2014. 
године, сматрају се обустављеним, а подносиоци 
своја права могу остварити у редовном судском 
поступку.  

Члан 3. 
 Комисија за комасацију за катастарске 
општине Тител, Лок, Вилово, Гардиновци, 
Шајкаш и Мошорин образована  Решењем СО 
Тител број 350-2/2002-I од 15.03.2002. године,  
Решењем број 02-4/2006-I од 10.02.2006. године и 
Решењем број 02-23/2006-I од 28.07.2006. године, 
престаје са радом даном ступања на снагу ове 
одлуке. 
 За решавање у поновљеним поступцима 
по пресудама надлежног суда, формираће се 
посебна Комисија.  
 

Члан 4. 
 Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општине 
Тител“. 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА ТИТЕЛ                                                              
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                   
Број: 011-37/2014 
Дана: 22.08.2014. године  
Т и т е л  

Председник СО 
Гојко Костић, с.р. 
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22. август 2014. год.         Службени лист општине Тител         број: 9        страна 193.  

 На основу члана 42. Закона о ванредним 
ситуацијама (Сл. гласник Р. Србије бр. 111/2009) 
и члана 10. Уредбе о саставу и начину рада 
штабова за ванредне ситуације (Сл. гласник Р. 
Србије бр. 89/2010), члана 29. и члана 81. став 1. 
Статута Општине Тител (Сл. лист Општине Тител 
бр. 3/2002, 1/2005 и 18/2008), Скупштина 
Општине Тител на  24. седници одржаној  22.08. 
2014. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о постављењу команданта, заменика 

команданта, начелника ичланова Општинског 
штаба за ванредне ситуације Општине Тител 

 
I. У општински штаб за ванредне ситуације 

Општине Тител постављају се: 
 
1. Командант Општинског штаба  - Милан 

Настасић, председник Општине 
2. Заменика команданта Општинског штаба – 

Дарко Јерков, лице задужено за В.С.  
Општине  

3. Начелник Општинског штаба -Мирослав 
Петров, командир Подручног ватрогасно-
спасилачког одељења у Тителу. 

 
                 Чланови Општинског штаба су: 

 
         Чланови извршног Органа  општине 
 
4. Миленко Галић   
5. Ђока Ћурчић  
6. Станимир Џамбас   
7. Бранислав Блажевић 

 
        Представници  општинских органа Управе 
 
8.  Горан Станојковић, локалног економског 
     развоја 
9.  Лисица Станко,  за послове из области  
    саобраћаја и грађевинарства 
10.  Светлана Бедов, за послове из области  
      трговине и услуга 
11.  Владимир Соро за привреду, послове из  
       области енергетике и заштите животне  
       средине 

 
       Руководиоци јавних предузећа 
 
12.  Игор Ћурувија              - ЈП „Простор“      
13.  Петар Дукић                  - ЈКП „Комуналац “ 
14.  Стеван Гечевски          - ЈП „Тителски брег“ 

Представници привредних друштава 
                
15. Тома Костовски - Водопривредно предузеће  
      „Шајкашка“ 
16. Драган Малеш - Водопривредно предузеће  
      „Шајкашка“ 
17. Драгомир Милекић - ДОО „Нелт“ Тител 
18. Братић Јован - ДОО „Слога“ Тител 

  Представници установа, хуманитарних 
организација и удружења грађана 
 
19.  Стеван Лочки - Суд 
20.  Драган Ђорђић  - Полицијска станица Тител 
21.  Др Невена Кнежић - Дом здравља Тител   
22.  Бутурић Ивица - Лучка капетанија – Тител 
23.  Марија Олах Калмар - ООЦК Тител.   
24.  Ивков Душан - УРВС Општине Тител 
 

II. Ово Решење ступа на снагу осмог дана, од 
дана објављивања у „Службеном листу 
Општине Тител“.  

            Доношењем овог Решења престаје да важи 
Решење о постављењу команданта, заменика           
команданта, начелника и чланова Општинског 
штаба за ванредне ситуације Општине Тител број  
            02-45/2012- II  („Службени лист општине 
Тител“ број 14/2012, 21/2012) 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                      
ОПШТИНА ТИТЕЛ                                                                
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                   
Број:  02-51/ 2014-II 
Дана: 22.08. 2014.                                                                       

Председник Скупштине 
Гојко Костић, с.р. 

 
На основу члана 52. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС, бр. 72/2009, 
81/2009 исправка 64/2010 - Одлука УС,  24/2011, 
121/2012, 42/2013- одлука УС,50/2013- одлука УС 
и 98/2013-одлука УС, члан 29. Статута општине 
Тител („Службени лист општине Тител“ број 
3/02, 1/05 и 18/08), Скупштина општине Тител, је 
на  24.  седници одржаној  22.08. 2014 . године, 
доноси  

 
РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ТИТEЛ  
 

I 
 Образује се Kомисија за планове Општине 
Тител.  
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II 
 Задатак ове Комисије је обављање 
стручних послова у поступку израде и 
спровођења планских докумената, као и давања 
стручног мишљења по захтеву надлежних органа 
управе Скупштине општине Тител.  
 

III 
 Комисија за планове има председника и 
шест чланова.  

 
IV 

 У Комисију за планове именују се: 
 
1. Лазар Кузманов,  дипл.инж.арх.   

председник 
2. Вања Вукадиновић дипл.инж.арх.    
 члан – представник Министарства 
3. Бранислава Топрек, дипл.инж.арх. 
 члан – представник Министарства 
4. Миливој Петровић, дипл.инж.пољ. 
 члан  
5. Анка Митрић, дипл.инж.грађ.  
 члан  
6. Ивана Зечевић, професор 
   члан 
7. Шандор Силвестер, геометар                               

члан  
V 

 Комисији припада накнада за стручни рад 
која се обезбеђује из средстава буџета.  

VI 
 Стручне и административне послове за 
рад Комисије обавља секретар Комисије 
Славољуб Радић, дипломирани правник.             

VII 
 Даном доношења овог Решења престаје да 
важи Решење број 02-80/2012-I („Службени лист 
општине Тител“ број 21/2012.) 

VIII 
 Ово Решење ступа на снагу  осмог дана од 
дана  објављивања  у „Службеном листу општине 
Тител“.  

Република Србија    
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА ТИТЕЛ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 02 - 44 /2014-I 
Дана: 22.08. 2014  године 
Т и т е л  

Председник 
Гојко Костић, с.р. 

 На основу члана 34. и 81. Статута 
општине Тител („Службени лист општине Тител“ 
број: 3/2002, 1/2005 и 18/2008), и члана 3. Одлуке 
о образовању радних тела Скупштине општине 
Тител („Службени лист општине Тител“ број 
19/2008 и 10/2010),  Скупштина општине Тител, 
на  24. седници одржаној  дана   22.08. 2014. 
године, доноси  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о разрешењу и именовању председника  и  
чланова Комисије за статутарна питања и 

нормативна акта 
 
 
I 

Разрешавају  се председник и чланови Комисије 
за статутарна питања и нормативна акта: 

  
1. Весна Кнежевић  председник 
2. Мирољуб Медаковић члан  
3. Станко Лисица         члан  
4. Владимирка Тепић                члан  
5. Рада Погачар                члан 
 

II 
Именују се председник и чланови   Комисије за 
статутарна питања и нормативна акта: 
  
1. Ивана Зечевић  председник 
2. Рада Погачар             члан 
3. Станко Лисица         члан  
4. Стојан Плавша  члан  
5. Весна Кнежевић  члан  
        

III 
 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Тител“.  
 
Република Србија     
Аутономна Покрајина Војводина     
ОПШТИНА ТИТЕЛ  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 02-45 /2014-I  
Дана: 22.08. 2014. године  
Т и т е л            
 

Председник СО 
Гојко Костић, с.р. 
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22. август 2014. год.         Службени лист општине Тител         број: 9        страна 195.  

 На основу члана 50. став 1. тачка 21. и 
члана 81. став 2. Статута општине Тител 
(„Службени лист општине Тител“ бр. 03/02, 1/05 
и 18/2008), Скупштина општине Тител на 24.  
седници одржаној 22.08. 2014 . године доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу стручне Комисије за израду 
годишњег програмазаштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта 

 
II 

Разрешавају  се председник и чланови Комисије 
за израду годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта 
   
Председник Комисије: 
1. Млађен Ђурић                          из Шајкаша 
 
Чланови Комисије: 
1. Зоран Вучан                              из Титела 
2. Бранислав Блажевић              из Титела 
3. Рада Стојов                    из Гардиноваца 
4. Дејан Станић                             из Титела 
5. Бранислав Мађисторов Представник К.О. Лок 
6. Војин Медаков  Представник К.О. Вилово 
7. Топлица Томовић Представник К.О.  
    Гардиновци 
8. Слободан Тривуновић Представник К.О.  
    Шајкаш 
9. Марко Калаковић Представник К.О.  
    Мошорин 

Аутономна Покрајина Војводина                                                       
Република Србија 
ОПШТИНА ТИТЕЛ                                                                                  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                     
Број: 02-47/ 2014-I 
Дана: 22.08. 2014. године 
Тител 

Председник скупштине   
Гојко Костић, с.р.       

 
На основу члана 29. став 1. тачка 23. и 

члана 81. став 1. Статута општине Тител 
(„Службени лист општине Тител“, бр. 03/02, 1/05 
и 18/08), Скупштина општине Тител на 24. 
седници одржаној дана  22.08. 2014. године 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е  
о разрешењу Комисије за спровођење поступка 

јавног надметања за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној 

својини 

I 
 Разрешава се Комисија за спровођење 
поступка јавног надметања за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини у 
општини Тител.   
  

Председник Комисије: 
1. ДУШАН МИЛИЧИЋ  из Титела 
 
 

Чланови Комисије: 
1. МАРИНКО ТРИВУНОВИЋ из Шајкаша 
2. ИГОР ЋУРУВИЈА из Титела 
3. НЕНАД САВАНОВИЋ из Титела 
4. ЂУРО КУКРИЋ из Шајкаша 
5. ЂОРЂЕ ВУЈКОВ из Лока 
6. МИРКО ЖИГИЋ из Гардиноваца            
7. ЖИВАН ЋИПРОВАЦ из Шајкаша 
8. СЛОБОДАН ТРИВУНОВИЋ из Мошорина 
9. СИМЕУН ПАНИЋ из Вилова  
 

II 
 Ово Решење ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општине 
Тител“. 
                                                                                                     
Република Србија                                                                       
Аутономна Покрајина Војводина  
ОПШТИНА ТИТЕЛ   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                   
Број: 02-48 /2014- I 
Дана: 22.08. 2014. године 
Тител 

Председник Скупштине 
Гојко Костић, с.р. 

 
На основу члана 29. став 1. тачка 23. и 

члана 81. став 1. Статута општине Тител 
(„Службени лист општине Тител“, бр. 03/02, 1/05 
и 18/08), Скупштина општине Тител на 24. 
седници одржаној дана  22.08. 2014. године 
доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о именовању Комисије за спровођење поступка 

јавног надметања за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној 

својини 
 
I 

 Именује  се Комисија за спровођење 
поступка јавног надметања за давање у закуп 
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пољопривредног земљишта у државној својини у 
општини Тител.   
Председник Комисије: 
ВАСА ПАЈИЋ из Титела 
 
Чланови Комисије: 

 
10. НЕНАД САВАНОВИЋ из Титела 
11. ИГОР ЋУРУВИЈА из Титела 
12. ЈОВАН ПАУНАЦ из Титела 
13. ЂОРЂЕ ВУЈКОВ из Лока 
14. СИМЕУН ПАНИЋ из Вилова  
15. МИЛАН МИНДИЋ из Гардиноваца  
16. РАДОВАН РОШУЉ из Титела  

    
II 

 Ово Решење ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу општине 
Тител“. 
                                                                                                                      
Република Србија                                                                                                
Аутономна Покрајина Војводина  
ОПШТИНА ТИТЕЛ   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                           
Број: 02-57/2014- I 
Дана: 22.08. 2014. године 
Тител 
 

Председник Скупштине 
Гојко Костић, с.р. 

 
На основу члана 34. и 81. Статута 

општине Тител („Службени лист општине Тител“ 
број: 3/2002, 1/2005 и 18/08), и члана 3. Одлуке о 
образовању радних тела Скупштине општине 
Тител („Службени лист општине Тител“ број 
19/08 и 10/10),  Скупштина општине Тител, на 
седници одржаној  дана   22.08. 2014 године, 
доноси  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о разрешењу и именовању председника  и  
чланова Комисије за кадровска и 

административна питања и радне односе  
 
I 

Разрешавају  се председник и чланови Комисије 
за кадровска и административна питања и радне 
односе  

 
1. Слађана Маџаревић   председник 
2. Милан Тодоровић  члан  
3. Нада Стојков  члан  
4. Богољуб Марковић  члан  

5. Миливој Петровић    члан  
 

II 
Именују се председник и чланови   Комисије  за 
кадровска и административна питања и радне 

односе  
  
1. Миливој Петровић           председник 
2. Марко Грлић   члан  
3. Зорица Чорто     члан  
4. Станко Павловић                                члан  
5. Петар Багић                                         члан 
                               

III 
 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Тител“.  
 
Република Србија     
Аутономна Покрајина Војводина   
ОПШТИНА ТИТЕЛ  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 02-46 /2014-I  
Дана:  22.08. 2014. године  
Т и т е л            
 

Председник СО 
Гојко Костић, с.р. 

 
 На основу члана 29. тачка 19. и члана 81. 
став 1. Статута општине Тител („Службени лист 
општине Тител“ бр. 3/2002, 1/2005 и 18/2008) и 
члана 4. Одлуке о наградама и признања општине 
Тител („Службени лист општине Тител“ бр. 
14/2001) Скупштина општине Тител, дана 
22.08.2014. године, доноси  

 
Р Е Ш Е Њ Е         

О  РАЗРЕШЕЊУ  И   ИМЕНОВАЊУ 
КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И 

ПРИЗНАЊА  ОПШТИНЕ ТИТЕЛ 
 

I 
Разрешава се Комисија за доделу награда 

и признања општине Тител у саставу: 
1. Драган Божић из Шајкаша, председник 
2. Јадранка Пешти из Титела, члан 
3. Гојко Костић из Титела, члан 
4. Владимир Соро, члан 
5. Коста Панић из Вилова, члан. 

 
II 

Именује се Комисија за доделу награда и 
признања општине Тител за 2014. годину,  

у саставу: 

19 
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1. Милан Настасић, председник 
2. Гојко Костић, члан 
3. Јадранка Пешти, члан 
4. Зорица Чорто,члан 
5. Дејан Куља,члан 
                                                                         

III 
Ово решење објавити у „Службеном 

листу општине Тител“. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТИТЕЛ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-50 /2014-I  
Дана: 22.08. 2014. године 
Т и т е л 

 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Гојко Костић, с.р. 

 
 Скупштина општине Тител, на 24. 
седници одржаној  22.08. 2014. године, на основу 
члана 42. Закона о правима пацијената 
(„Службени гласник РС“ број 45/2013) и члана 29. 
став 1. тачка 19. и члана 81. став 1. Статута 
општине Тител („Службени лист општине Тител“ 
број 3/2002,1/2005 и 18/2008),  доноси   

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ 
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ 

 
I 

Разрешавају  се  дужности члана Савет за 
здравље општине Тител , као посебнoг радног 
тела Скупштине општине Тител: 
                                                                    
1. мр Божић Драган - члан  из реда локалне 

самоуправе, 
2.  др Невена Кнежић -  члан из локалне 

здравствене установе, 
3. Ружа Јовановић - члан  из реда локалне 

самоуправе, 
4. Воја Митрић - члан, представник удружења 

грађана из реда пацијената,  
5. Александар Бојовић -  члан, представник  

Републичког фонда за здравственo 
     осигурање, Филијала за Јужнобачки управни 

округ - испостава у Тителу. 
 

II 

Ово Решење објавити у „Службеном 
листу општине Тител“. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТИТЕЛ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-48/2014- I                                                                      
Дана:22.08. 2014. године 
Т и т е л  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ 

Гојко Костић, с.р. 
 

На  основу члана 12. став 3.  Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 
119/12),   члана 29.  тачка 10. и члана 81. став 1. 
Статута општине Тител („Службени лист 
општине Тител“ број  3/2002, 1/2005 и 18/2008), 
Скупштина општине Тител, на  24. седници дана   
22.08. 2014. године доноси  

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„КОМУНАЛАЦ“ ТИТЕЛ 

I 
 Разрешава се Надзорни одбор Јавног 
комуналног предузећа „Комуналац“ Тител у 
саставу:  
 

1. Јован  Чегар из Титела, председник, 
2. Симо Новак из Титела, члан,  
3. Мирослав  Станковић из Титела, члан.  

II 
 Именује се Надзорни одбор Јавног 
комуналног предузећа „Комуналац“ 
Тител у саставу: 

1. Славко  Бекташ  из Титела, председник 
2. Милан Панић   из Вилова, члан 
3. Мирослав  Станковић из Титела, члан   

III 
Решење објавити у „Службеном  листу општине 
Тител“.  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТИТЕЛ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-56 /2014-I                                                                
Дана:22.08. 2014.                                                    
Тител        
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
ОПШТИНЕ                                                                                

Гојко Костић, с.р. 
         На  основу члана 12. став 3.  Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ број 
119/12),   члана 29. тачка 10.  и члана 81. став 1. 
Статута општине Тител („Службени лист 
општине Тител“ број  3/2002, 1/2005 и 18/2008), 
Скупштина општине Тител, на   24. седници,  
дана 22.08. 2014. године доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА“ПРОСТОР“ ТИТЕЛ 

 
I 

Разрешава се Надзорни  одбора Јавног предузећа 
„Простор“ Тител у саставу:  
 

4. Мирко  Дринић из Шајкаша, председник, 
5. Стојков  Радован из Гардиноваца, члан,  
6. Горан Поповић из Титела,члан.  

 
II 

Именује  се Надзорни  одбора Јавног предузећа 
„Простор“ Тител у саставу:  
 
      1. Радован Челић из Вилова 
      2. Симо Новак из Титела 
      3. Горан Поповић из Титела,члан 
 

III 
  Ово решење објавити у „Службеном  
листу општине Тител“. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТИТЕЛ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-59/2014-I                                                                   
Дана:  22.08.2014.                                               
Тител                                                                                       

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Гојко Костић, с.р. 
 

      На  основу члана 12. став 3.  Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 
119/12),   члана 29.  тачка 10. и члана 81. став 1. 
Статута општине Тител („Службени лист 
општине Тител“ број  3/2002, 1/2005 и 18/2008), 
Скупштина општине Тител, на  24. седници дана  
22.08. 2014. године доноси  

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ТИТЕЛСКИ БРЕГ“ ТИТЕЛ 

 
I 

 Разрешава се  Надзорни  одбора  Јавног 
предузећа „Тителски брег“ Тител у саставу:  
 

7. Данко Панић из Вилова, председник, 
8. Иван  Станковић из Титела, члан,  
9. Александра  Николић из Титела,члан.  

 
II 

           Именује  се Надзорни  одбора Јавног 
предузећа „Тителски брег“ Тител у саставу:  
       
       1.  Александар Делчев из Титела 
       2.  Рајко Илић из Гардиноваца  
       3.  Стеван Гечевски из Титела 

 
III 

          Ово решење објавити у „Службеном  листу 
општине Тител“.  
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА РЕПУБЛИКА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТИТЕЛ 
СКУПШТИНА ТИТЕЛ 
Број: 02-60/2014-I                                                               
Дана: 22.08. 2014.                                           
Тител                                                                                     

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Гојко Костић, с.р. 
 

На основу члана 29. тачка 10. Статута 
општине Тител („Службени лист општине Тител“ 
бр. 3/2002, 1/2005 и 18/2008) и члана 7. став 2. 
Одлуке о оснивању Фонда за развој 
пољопривреде („Службени лист општине Тител“ 
бр. 11/2013), Скупштина општине, на 24.седници, 
дана 22.08.2014. године, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ 

 
1. 

23 
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Разрешава  се Управни одбор Фонда за 
развој пољопривреде општине Тител у саставу:  

 
1. Ђуро Кукрић из Шајкаша, председник, 
2.  Радован Стојков из Гардиноваца, члан, 
3. Станко Павловић из Шајкаша, члан, 
4. Млађен Ђурић из Шајкаша, члан, 
5. Миленко Чавић из Титела, члан, 
6. Стојан Плавша из Титела, члан, 
7. Драгиша Тривуновић из Мошорина, члан.  

 
2. 

Именује  се Управни одбор Фонда за развој 
пољопривреде општине Тител у саставу:  
  
1. Александар Стокин из Титела, 
2. Стојан Багић из Мошорина,  
3. Милан Козарев из Вилова,  
4. Дејан Станић  из Титела,  
5. Бора Јованов из Титела,  
6. Јован Багић из Мошорина 
7. Цвјетко Тривуновић из Мошорина 

 
3. 

Ово решење објавити у „Службеном 
листу општине Тител“. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТИТЕЛ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-58 /2014-I 
Дана: 22.08. 2014. 
Т и т е л  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Гојко Костић, с.р. 
 

На основу члана 29. тачка 10. Статута 
општине Тител („Службени лист општине Тител“ 
бр. 3/2002, 1/2005 и 18/2008) и члана 9. Одлуке о 
оснивању Фонда за развој пољопривреде 
(„Службени лист општине Тител“ бр. 11/2013), 
Скупштина општине, на 24. седници, одржаној  
дана 22.08. 2014. године, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ 

 
1. 

Разрешава се Надзорни одбор Фонда за 
развој пољопривреде општине Тител у саставу:  

 
1. Ненад Панић из Вилова, председник, 
2. Коста Панић из Вилова, члан, 
3. Владимирка Ковачић, члан.  

 
2. 

Именује се Надзорни одбор Фонда за развој 
пољопривреде општине Тител у саставу:  

 
1. Мита Васић из Лока, председник 
2. Светозар Ћурчић из Вилова 
3. Ђока Васић из Лока  

 
3. 

Ово решење објавити у „Службеном 
листу општине Тител“. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТИТЕЛ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-61/2014-I 
Дана: 22.08. 2014. 
Т и т е л  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Гојко Костић, с.р. 
 

На основу члана 20. став 1. Закона о 
јавним службама («Службени гласник РС» број 
42/91, 71/94, 79/05- др.закон, 81/05-испр. др.закон, 
83/05-испр. др.закон и 83/14- др.закон), члана 32. 
став 1. тачка 9.  Закона о локалној самоуправи 
(«Службени  гласник РС» број 129/07), 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 седници одржаној 22.08.2014. године 
доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о разрешењу и именовању председника и 

чланова Управног одбора  
НБ ''Стојан Трумић'' Тител 

 
I 

        РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и чланови 
Управног одбора НБ ''Стојан Трумић'' Тител:  
 
1. МИТА ВАСИЋ  из  Лока, председник 
2. МИЛЕНА БАГИЊ  из  Гардиноваца, члан 
3. СЛАВИЦА МЕДАКОВ  из  Вилова, члан 
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4. СЛОБОДАН СТОЈКОВИЋ  из  Титела, члан 
5. МИРКО ЖИГИЋ  из  Гардиноваца, члан 
6. ДРАГАН КОЛАК  из  Титела, члан 
7. МЛАДЕН БАНЧЕВИЋ  из  Титела, члан 

II 
 ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови 
Управног одбора НБ ''Стојан Трумић'' Тител:  
 
1. ГОРДАНА СОВИЉ, Тител, председник 
2. САЊА БАБИЋ, Шајкаш, члан 
3. НЕДЕЉКО РАДУЛОВИЋ, Тител, члан 
4. ЂОРЂЕ ЛОЧКИ, Тител, члан 
5. ДАНИЛО КИШ, Мошорин, члан 
6. ДРАГАН КОЛАК, Тител, члан 
7. СВЕТЛАНА АРАМБАШИЋ, Тител, члан 
 

III 
 Решење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине 
Тител''. 
 
Република Србија     
Аутономна Покрајина Војводина          
ОПШТИНА ТИТЕЛ                                                   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                          
Број:02-64/2014-I                                                        
Дана: 22.08.2014. године 
Тител  

 
Председник скупштине  

Гојко Костић, с.р.        
 

На основу члана 20. став 1. Закона о 
јавним службама («Службени гласник РС» број 
42/91, 71/94, 79/05- др.закон, 81/05-испр. др.закон, 
83/05-испр. др.закон и 83/14- др.закон), члана 32. 
став 1. тачка 9.  Закона о локалној самоуправи 
(«Службени  гласник РС» број 129/07), 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 24. седници одржаној 22.08. 2014. 
године доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о разрешењу и именовању председника и 
чланова Надзорног 

одбора НБ ''Стојан Трумић'' Тител 
 

I 
 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и 
чланови Надзорног одбора НБ ''Стојан Трумић'' 
Тител:  
 

1. СВЕТОЗАР ЕТИНСКИ из Мошорина,  
     председник 
2. ЉУБИЦА СЕЛАКОВИЋ  из  Титела, члан 
3. КАТАРИНА ПАНТИЋ  из  Мошорина, члан 

II 
 ИМЕНУЈУ СЕ председник и чланови 
Надзорног одбора НБ ''Стојан Трумић'' Тител:  
 
1.  ВЕРА ОБРЕНОВ, Гардиновци,  председник 
2.  ЦВИТА МАНОЈЛОВИЋ, Тител,  члан 
3.  БРАНКА ЈОВИЋ, Тител, члан 
 

III 
 Решење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу општине 
Тител''. 
 
Република Србија               
Аутономна Покрајина Војводина                
ОПШТИНА ТИТЕЛ                                                  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                          
Број:02-65/2014-I 
Дана: 22.08. 2014. године 
Тител  

Председник скупштине                           
 Гојко Костић, с.р. 

 
 На основу члана 54. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“ број 72/09 и 52/2011), 
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/2007), члана 29. став 1. тачка 10. и члана 81. 
став 1. Статута општине Тител („Службени лист 
општине Тител“ број 3/2002, 1/2005 и 18/08), 
Скупштина општине Тител на  24. седници 
одржаној  22.08.2014. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  И  ИМЕНОВАЊУ 

ШКОЛСКОГ  ОДБОРА 
ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ „СВЕТОЗАР  

МИЛЕТИЋ“ ТИТЕЛ 
 

I 
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског 

одбора Основне школе „Светозар Милетић“ 
Тител, који су именовани решењем Скупштине 
општине Тител број: 02-34/2013-I од 30.07.2013. 
године и то: 
 
- Представници јединице локалне самоуправе: 
1. АЛЕКСАНДАР ЦЕТЕЊИ из  
2. ЗОРАН ТОДОРЧЕВИЋ из Титела         
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22. август 2014. год.         Службени лист општине Тител         број: 9        страна 201.  

3. ЂОРЂЕ ОЧАЈ из Титела  
 
- Представници запослених: 
1. МИРОСЛАВ ХУЦКИ из Титела                                  
2. ВЛАДИСЛАВА ДУКИЋ из Титела                        
3. ВЕСНА ДУЈАКОВИЋ-ТЕГЕЛТИЈА из  
    Чортановаца                                   
 
- Представници родитеља: 
1. МИРЈАНА МИРЈАНИЋ из Титела                 
2. СЛАЂАНА ВУЈКОВ из Лока                     
3. ЈОВАН ВУЧКОВИЋ из Титела 

 
II 

ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 
Основне школе „Светозар Милетић“ Тител и то:  
 
- Представници локалне самоуправе: 
1. ЗОРАН ТОДОРЧЕВИЋ из Титела           
2. СТЕФАН СТЕВИЋ  из Титела         
3. БИЉАНА ЦРНОГОРАЦ из Титела  
 
- Представници запослених: 
1. СЛАВИЦА СТЕПАНОВИЋ из Новог Сада                                  
2. АНЂЕЛКА БОЛМАНАЦ из Новог Сада                        
3. СВЕТЛАНА ЛОЗАНОВ  из Титела                                    
 
- Представници родитеља: 
1. СИНИША МЕГА из Титела                 
2. САВА ГАЈИН из Лока                     
3. СЛАЂАНА МАЂАР из Лока 
 
Република Србија         
Аутономна Покрајина Војводина                        
ОПШТИНА ТИТЕЛ                                                                    
СКУПШТИНАОПШТИНЕ                                                               
Број: 02- 62 /2014-I 
Дана: 22.08. 2014. 
Тител                                                              
                 

Председник скупштине 
Гојко Костић, с.р. 

 
На основу члана 54. става 2. и става 

11.Закона о основама система образовања и 
васпитања («Службени гласник РС» број 72/09 и 
52/2011. ),   члана 29. став 1.  тачка 10. и члана 81. 
став 1. Статута општине Тител («Службени лист 
општине Тител»  број 3/2002, 1/2005 и 18/2008),  
Скупштина општине Тител, на 24. седници 
одржаној  дана  22.08.2014. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

„ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“ ШАЈКАШ ИЗ РЕДА 
ПРЕДСТАВНИКА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 
I 

              РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  чланови Школског 
одбора Основне школе „Исидора Секулић“ 
Шајкаш из реда представника локалне 
самоуправе, који су именовани  решењем 
Скупштине општине Тител број 02-37/2013-I од 
18.10.2013. године, и то:  
  
1. Мирољуб Медаковић                                  
2. Марко Васић   
3. Миле Тривуновић 
 

ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора 
Основне школе „Исидора Секулић“ Шајкаш из 
реда представника локалне самоуправе: 
 
1. Миладин Ђурић                                   
2. Светозар Ђаковић   
3. Светозар Мишић 
 

II 
 Ово решење објавити  у ''Службеном 
листу општине Тител''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТИТЕЛ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-63 /2014-I                                                                     
Дана:  22.08 2014. године                                                          
Т и т е л                                                                                        

 
ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Гојко Костић, с.р.        

 
 

ИСПРАВКА 
 

 У «Службеном листу општине Тител» 
број 8/2014 у Решењу о избору председника 
општине пише број «02-29/2012-I» исправан број 
је „02-29/2014-I“.                                                                        
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