СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
ГОДИНА LIII

ТИТЕЛ, 7. НОВЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

БРОЈ 11.

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), члана 99. став 19.
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, 31/2019, 37/2019- други закон), члана 2. став 2. и става 4. и члана 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 40. став 1. тачка 36. и члана 60. став 1. тачка 5. Статута општине Тител („Службени
лист општине Тител“ број 3/2019), члана 2. став 1. тачка 1. и члана 3. 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) и члана 1. и члана 2. Одлуке о вршењу послова правне заштите права и интереса општине
Тител („Службени лист општине Тител“ број 9/2013), Скупштина општине Тител, на 34. седници
одржаној дана 07.11.2019. године, доноси

ОДЛУКУ
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ

Члан 1.
ПРИБАВЉА СЕ поступком непосредне погодбе, у јавну својину општине Тител,
катастарска парцела број 305 К.О. Шајкаш уписана у лист непокретности 1839 К.О. Шајкаш, врста
земљишта грађевинско земљиште, укупне површине 13a 82m², приватна својина, по цени од
2.500.000,00 динара, што представља мањи износ од процењеног износа од 2.764.300,00 динара
утврђеног од стране овлашћеног проценитеља Јово Матић PR VIA VITA Нови Сад.
Члан 2.
Поступак Прибављања у јавну својину непокретности извршен је од стране Комисије за
спровођење поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Тител образована
Решењем број 02-39/2019-II од 16.10.2019. 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).
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Члан 3.
Прибављање у јавну својину предметног грађевинског земљишта извршено је у сврху
доградње и проширења капацитета објекта Предшколске установе „Плави чуперак“ у Шајкашу у
улици Николе Тесле.
Члан 4.
Овлашћује се Председник општине Тител да закључи уговор са власником парцеле из
члана 1. ове Одлуке, у складу са овом Одлуком, а истим ће се ближе одредити међусобна права
и обавезе уговорних страна.
Члан 5.
Овлашћује се председник општине Тител, да уговором одреди, стручно лице, које ће пре
закључења и овере код јавног бележника, уговора о прибављању грађевинског земљишта у јавну
својину општине Тител, дати стручно мишљење, о законитости поступка прибављања предметног
грађевинског земљишта у јавну својину 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 осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Тител“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 011-24/2019-I
Дана:07.11. 2019. године
Тител

ПРЕДСЕДНИЦA
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Кнежевић, с.р.

7. новембар 2019. год.

Службени лист општине Тител

број: 11
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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, 31/2019, 37/2019- други закон), 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 40. став 1. тачка 36. и члана 60. Став 1. тачка 5. Статута општине Тител
(„Службени лист општине Тител“ број 3/2019) и члана 2. став 1. тачка 2. и члана 3. 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), Скупштина општине Тител, на 34. седници одржаној дана 07.11.2019. године,
доноси

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ

Члан 1.
ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК отуђења грађевинског земљишта из јавне својине општине
Тител, у поступку прикупљања писмених понуда, по почетној цени која ће бити утврђена у
висини процењене тржишне вредности непокретности од стране надлежног пореског органа, и
то катастаске парцеле број 25/187 К.О. Шајкаш уписане у лист непокретности 2715 К.О. Шајкаш,
укупне површине 5a 25m².
Члан 2.
Поступак отуђења грађевинског земљишта из јавне својине врши се у складу са одредбама
Законa 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, 31/2019, 37/2019- други закон) и Закона о јавној својини („Службени гласник
РС“ број 72/2011,88/2013, 105/2014, 104/2016- др.закон, 108/2016 и 113/2017).
Члан 3.
Овлашћује се председник општине Тител да формира Комисију за отуђење непокретности
која ће спровести поступак отуђења непокретности из члана 1. ове Одлуке.
Оглас о спровеђењу поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из
јавне својине објављује се у дневном листу који се дитрибуира на целој територији Републике
Србије.
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Комисија из става 1. овог члана води записник и по окончаном поступку прикупљања
писмених понуда, утврђује предлог да се непокретност у јавној својини отуђи понуђачу који је
доставио највишу купопродајну цену, на основу ког Општинско веће доноси, Предлог одлуке о
отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Тител.
Члан 4.
Одлуку да се отуђи из јавне својине предметно грађевинско земљиште, на утврђен и
образложен предлог Општинског већа, доноси Скупштина општине Тител.
Члан 5.
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: 011-25/2019-I
Дана:07.11. 2019. године
Тител

ПРЕДСЕДНИЦA
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Кнежевић, с.р.

7. новембар 2019. год.

Службени лист општине Тител

број: 11
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На основу члана 9. и 120. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број
3/2019) и члана 3. и 4. Одлуке о наградама и признањима општине Тител („Службени лист
општине Тител“ број 14/2001) Скупштина општине Тител на 34. седници одржаној 07.11.2019.
године, доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
Поводом ДАНА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ – 8. НОВЕМБРA, Скупштина општине додељује
наградe и то:
-

2 дипломе уз новчану награду од 20.000,00 динара
1 признање-плакета
Члан 2.
ДОБИТНИК ПРИЗНАЊА У ВИДУ ПЛАКЕТЕ:

ПЕШТИ ЗОРИЦА из Титела, наставник економске групе предмета у СТШ „Милева
Марић“ у Тителу за изузетано постигнуте резултате у образовању и васпитању ученика
Члан 3.
ДОБИТНИЦИ ДИПЛОМА СА НОВЧАНОМ НАГРАДОМ:
1. ЉУБО ПАНИЋ из Вилова, проф. физике и астрономије, за допринос афирмације,
развоју и унапређивању општине Тител
2. ТОМИСЛАВ ГАЈИН из Титела, за 116 пута добровољног давања крви
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, прочитаће се на свечаној седници Скупштине
општине и објавити у „Службеном листу општине Тител“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-26/2019-I
Дана: 07.11.2019. године
Тител

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Кнежевић, с.р.
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На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“ број 42/1991,
71/1994, 79/2005 - др.закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др.
закон), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 14. Статута
општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 3/2019), Скупштина општине Тител на 34.
седници одржаној дана 07.11.2019. године донела је

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ
ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ „ТИТЕЛСКИ БРЕГ“
ТИТЕЛ
I
Зоран Павловић, мастер инжењер заштите животне средине, из Мошорина, именује се за
директора Установе за заштиту природе „Тителски брег“ Тител, на период од 4 године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине
Тител“.
Образложење
Управни одбор Установе за заштиту природе „Тителски брег“ Тител, на основу овлашћења
из члана 34. став 2. Статута те Установе, расписао је дана 16.09.2019. године конкурс за
именовање директора Установе за заштиту природе „Тителски брег“ Тител, на мандатни период
од 4 године. Конкурс је расписан у складу са условима прописаним Законом о Јавним службама
(„Сл. Гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 – испр.
др. закона и 83/2014 – др. закон) а у вези са чланом 30. Закона о јавним предузећима. Конкурс је
објављен у листу „Дневник“ дана 26.09.2019. године. На конкурс се благовремено пријавио само
један кандидат, Зоран Павловић, мастер инжењер заштите животне средине из Мошорина.
Управни одбор је на седници од 18.10.2019. године размотрио пријаву на конкурс и
констатовао да је иста потпуна и исправна и предлогом број 02-12-02/2019 од 18.10.2019. године
Скупштини општине предложио да за директора Установе за заштиту природе „Тителски брег“
Тител именује кандидата Зорана Павловића, мастер инжењера заштите животне средине.
Ценећи достављени предлог, Скупштина општине је исти прихватила, па је донела решење
као у диспозитиву.
Решење је донето применом одредби члана 18. Закона о јавним службама („Службени
гласник РС“ број 42/1991, 71/1994, 79/2005 - др.закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр.
др. закона и 83/2014 - др. закон), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана
40. став 1. тачка 14. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 3/2019), у
којима је прописано да Скупштина општине именује и разрешава директоре установа чији је
оснивач.

7. новембар 2019. год.

Службени лист општине Тител

број: 11
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На основу горе наведеног, Скупштина општине Тител, у складу са својим законским
овлашћењима одлучила је као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 02-41/2019-I
Дана: 07.11.2019. године
Тител

ПРЕДСЕДНИЦA
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Кнежевић, с.р.
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На основу члана 121. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 27/2018(II)- др. закон и 10/2019), члана 3. став 4. Правилника
о општинском савету родитеља („Сл. гласник РС“, бр. 72/2018) и члана 40. став 1. тачка 71.
Статута општине Тител („Сл.лист општине Тител“, бр. 3/2019), Скупштина општине Тител, на 34.
седници одржаној дана 07.11.2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању Локалног савета родитеља
Члан 1.
ИМЕНУЈЕ СЕ Локални савет родитеља општине Тител за школску 2019/2020 годину, који
чине представници Савета родитеља свих установа образовања и васпитања на територији
општине Тител, у саставу:
1. Представници Основне школе „Исидора Секулић“ Шајкаш:
- Данијела Гелић из Шајкаша, члан,
- Зорица Пешић из Мошорина, заменик члана,
2. Представници Основне школе „Светозар Милетић“ Тител:
- Снежана Ђуричић из Титела, члан,
- Данијела Миловановић из Титела, заменик члана,
3. Представници Средње техничке школе „Милева Марић“ Тител:
- Мирјана Анчин из Титела, члан,
- Мирјана Глигорић из Титела, заменик члана,
4. Представници Предшколске установе „Плави чуперак“ Тител:
- Маја Шућур из Шајкаша, члан,
- Александар Јовановић из Мошорина, заменик члана.
Члан 2.
Локални савет родитеља има председника и заменика председника, које бирају чланови
већином гласова од укупног броја чланова Локалног савета.
Члан 3.
Локални савет родитеља:
- даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права детета,
унапређивање образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика у
општини;
- учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за
остваривање образовања, васпитања и безбедности деце;
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прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, доступности и
могућности образовања и васпитања за децу, односно ученике, спречавања
социјалне искључености деце односно ученика из угрожених и осетљивих група на
територији општине;
пружа подршку савету родитеља свих установа на територији општине у вези са
питањима из њихове надлежности;
заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од значаја за
унапређивање њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити на
територији општине;
сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, заштите
здравља, социјалне заштите, културе, заштите и унапређења права детета и
људских права;
обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији општине
доноси Пословник о раду.
Члан 4.

Председник, заменик председника и чланови Локалног савета родитеља послове из своје
надлежности обављају без накнаде.
Члан 5.
Локални савет родитеља саставља полугодишњи и годишњи извештај о свом раду и
доставља га установама за које је Локални савет родитеља именован и Скупштини општине
Тител.
Члан 6.
Служба Општинске управе општине Тител задужена за скупштинске послове обавља
административно-техничке послове потребне за рад Локалног савета родитеља.
Члан 7.
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл. листу општине Тител“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 02-42/2019-I
Дана: 07.11.2019. године
Тител

ПРЕДСЕДНИЦA
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Кнежевић, с.р.
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На основу члана 116. и члана 117. став 3. тачка 2. Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“ број 88/2017, 27/2018 – други закон, 27/2018 (II)- други
закон и 10/2019), 40. став 1. тачка 14. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“
број 3/2019), Скупштина општине Тител, на 34. седници одржаној дана 07.11.2019. године, донела
је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“ ШАЈКАШ
I
РАЗРЕШАВА СЕ члан Школског одбора Основне школе „Исидора Секулић“ Шајкаш из
реда родитеља – Савета родитеља:
1. Милко Гелић, из Шајкаша
II
ИМЕНУЈУ СЕ члан Школског одбора Основне школе „Исидора Секулић“ Шајкаш из
реда родитеља – Савета родитеља:
1. Сретко Веселиновић, из Шајкаша
III
Мандат изабраног члана Школског одбора траје док траје мандат чланова изабраних
Решењем Скупштине општине Тител број 02-44/2017-I од 25.10.2017. године
IV
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Тител“.
V
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Тител“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТИТЕЛ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:02-40 /2019-I
Дана: 07.11.2019. године
Тител

ПРЕДСЕДНИЦA
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Весна Кнежевић, с.р.

САДРЖАЈ
Редни број

ПРЕДМЕТ

страна

1.

Одлука о прибављању непокретности у јавну својину општине Тител ...................................941
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Тител ...............................................................................................................................................943
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4.
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5.
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6.
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