
           СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
                            ОПШТИНЕ ТИТЕЛ 

 
 
ГОДИНА LIII                     ТИТЕЛ, 18. ЈАНУАР 2019.  ГОДИНЕ                                         БРОЈ 1 
 
 

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 
132/2014, 145/2014 и 83/2018), члана 27. став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Службени 
гласник РС“ број 72/2011,88/2013, 105/2014, 104/2016- др.закон, 108/2016 и 113/2017), члана 19., члана 20. и 
члана 21. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп 
ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и 
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС", бр. 16/2018), члана  
29. став 1. тачка 27. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 10/2014-пречишћен 
текст) и члана 2. став 1. тачка 2. 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“ број 9/2013), члана 1. и члана 2. Одлуке о вршењу послова правне заштите права и интереса 
општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 9/2013) и Закључка Општинског већа број 06-2/2019-
III                    од 11.01.2019. године, Скупштина  општине Тител, на 28.седници одржаној дана             
18.01.2019.године, доноси 
 

О Д Л У  К У 
О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ  

 
Члан 1. 

ОТУЂУЈЕ СЕ грађевинско земљиште из јавне својине општине Тител, и то катастаска парцела број 
22/2 К.О. Шајкаш уписане у лист непокретности 2715 К.О. Шајкаш, укупне површине 88a 24m², у приватну 
својину AVITREX DOO ZA TRGOVINU I USLUGE NOVI SAD, Јанка Чмелика бр. 40, МБ: 20594713, ПИБ: 
106407529, као најповољнијег понуђача, по понуђеној процењеној купопродајној цени од 15.300,00 евра у 
динарској противвредности на дан уплате по средњем курсу НБС. 
 

Члан 2. 
Поступак Отуђења из јавне својине непокретности, у поступку прикупљања писмених понуда, 

извршен је од стране Комисије за спровођење поступка отуђења непокретности из јавне својине општине 
Тител образована Решењем број 02-56/2018-IVод 04.12.2018. године, а све у складу са Уредбом о условима 
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, 
односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС", бр. 16/2018). 

 
Члан 3. 

            Овлашћује се Председник општине Тител да закључи уговор са понуђачем из члана 1. ове Одлуке, у 
складу са овом Одлуком, а истим ће се ближе одредити међусобна права и обавезе уговорних страна. 
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 страна 2.     број: 1               Службени лист општине Тител          18. јануар 2019. год. 

Члан 5. 
Овлашћује се председник општине Тител, да одреди стручно лице, које ће пре закључења и овере 

код јавног бележника, уговора о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Тител, дати 
стручно мишљење, о законитости поступка отуђења предметног грађевинског земљишта из јавне својине 
општине Тител, у складу са Одлуком о вршењу послова правне заштите права и интереса општине Тител 
(„Службени лист општине Тител“ број 9/2013). 

 
Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења. 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                                         Председник Скупштине 
Општина Тител                                                                                              Весна Кнежевић, с.р. 
Скупштина Општине 
Број: 011-2/2019-I  
Дана: 18.01. 2019.године 

                                                                                  

На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 4. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ 
број 72/2011,88/2013, 105/2014, 104/2016- др.закон, 108/2016 и 113/2017), чл. 3. Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, 
односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС", бр. 16/2018), члана 19., члана 20. и 
члана 99. став 19. и 20. Закона о планирању и изградњи ("Сл./ гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 
132/2014), члана 29. став 1. тачка 27. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 
10/2014-пречишћен текст) и члана 2. став 1. тачка 1. 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“ број 9/2013), члана 1. и члана 2. Одлуке о вршењу 
послова правне заштите права и интереса општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 9/2013) и 
Закључка Општинског већа број 06-2/2019-III од 11.01.2019. године Скупштина општине Тител, на 28. 
седници одржаној дана 18.01.2019. године, доноси 

 
О Д Л У К У 

о стављању ван снаге Одлуке о покретању поступка прибављања грађевинског земљишта у јавну 
својину општине Тител 

 
Члан 1. 

СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Одлука о покретању поступка прибављања грађевинског земљишта у 
јавну својину општине Тител број 011-15/2018-I („Сл. лист општине Тител бр. 4/2018) донета на 22. 
седници одржаној дана 16.07.2018. године, којом је покренут поступак прибављања грађевинског 
земљишта непосредном погодбом и то катастарских парцела 1757/3, 1758, 1759/4 и 1759/7 К.О. Шајкаш 
уписане у лист непокретности 1143 К.О. Шајкаш. 

 
Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Тител“.  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина    Председник Скупштине 
Општина Тител          Весна Кнежевић, с.р. 
Скупштина Општине 
Број: 011-1/2019-I 
Дана: 18.01. 2019.године 
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18. јануар 2019. год.         Службени лист општине Тител            број: 1       страна 3.   

         На основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" бр. 15/2016)  и члана 29. 
став 1. тачка 10. и члана 81. став 1. Статута  општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 10/2014-
пречишћен текст ) Скупштина општине  Тител на 28. седници одржаној 18.01.2019. године, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Програм пословања                                                                   

Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Тител за 2019. годину 
 
I 

        ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  на Програм пословања Jавног комуналног предузећа „Комуналац“ Тител 
за 2019. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Тител, на седници одржаној дана  23.11. 
2018. године.  

II 
              Ово решење објавити  у „Службеном листу општине Tител“. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТИТЕЛ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 06-4 /2019-I 
Дана: 18.01.  2019.године                                                       Председник СО                                                                            
Т и т е л                                                                                Весна Кнежевић, с.р.  

 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА ТИТЕЛ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 111-8/2018-III 
Дана:03.01.2019.године 
Тител 
  На основу члана 54. и 56. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 
129/2007), члана 62. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 10/2014- пречишћени 
текст) и члана 50. Пословника о раду Општинског већа општине Тител („Службени лист општине Тител“ 
број 18/2008), Општинско веће општине Тител одлучујући по јавном огласу за постављање начелника 
Општинске управе Тител расписаном 13.12.2018. године, број: 06-4/2018-III, на својој седамдесет другој 
седници број: 06-1/2019-III, одржаној дана 03.01.2019.  године донело је 
 

РЕШЕЊЕ 
о постављању начелника Општинске управе 

 
I 

Соња Пејакић-Антић, дипломирани правник из Новог Сада, поставља се за начелника Општинске 
управе Тител на период од 5 година. 

II 
Именована ће ступити на дужност дана   14.01.2019.  године. 

 
III 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Тител“. 
                                                                                             Председник Општинског већа 

                                                                                          Мр Драган Божић, с.р. 

 

3 

4 




	NASLOVNA
	1
	SADRZAJ

