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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. 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 0630/2018-III од 07.09. 2018. године, Скупштина општине Тител, на 64. седници одржаној дана
18.09.2018. 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 1860/1 К.О. Гардиновци уписана у лист непокретности 457 К.О. Гардиновци, врста земљишта
пољопривредно земљиште, укупне површине 2ha 01a 91m², приватна својина, по цени од 10.000,00 евра у
динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања, што представља мањи износ од
процењеног износа од 11.115,19 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС, утврђеног од
стране надлежног пореског органа.
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 463-7/2018IVод 24.07.2018. 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.
Прибављање у јавну својину предметног земљишта извршено је у сврху изградње депоније за
одлагање отпада у насељеном месту Гардиновци, утврђене Просторним планом Општине Тител.
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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“.
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На основу члана 29. Тачка 7. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ бр.
10/2014), а у вези са чланом 9. Закона о платама у државним органима и јавним службама
(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 34/2001, 62/2006- др. закон, 63/2006- испр. др. закона,
116/2008- др. закони, 92/2011, 99/2011- др. закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014 и 21/2016- др. закон),
члановима 2., 4. и 5. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и
постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник Републике Србије“ бр.
44/2008- пречишћен текст и 2/2012) и члана 59. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 21/2016 и 113/17), Скупштина општине
Тител, на 24. седници одржаној дана 18.09.2018. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ЗА
ИЗАБРАНА И ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА И ЗАПОСЛЕНЕ У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
Члан 1.
У Одлуци о коефицијентима за обрачун и исплату плата за изабрана и постављена лица и
запослене у органима општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 12/2013), мења се
члан 5. ради усклађивања звања са прописаним звањима Законом о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 21/2016 и 113/17), с тим да се
утврђени коефицијенти не мењају, тако да сада гласи:
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За обрачун и исплату плата запослених у Општинској управи примењују се следећи
коефицијенти:
- 12,05 за самосталног саветника;
- 10,77 за саветника;
- 10,45 за млађег саветника;
- 9,91 за сарадника;
- 8,95 за млађег сарадника;
- 8,85 за вишег референта;
- 8,74 за референта, дактилографа, возача и другог извршиоца са средњом школском спремом;
- 8,00 за млађег референта;
- 6,40 за неквалификованог радника.
Коефицијент из става 1. овог члана увећава се, по основу сложености и одговорности послова, за
додатни коефицијент, и то:
- 8,40 за самосталног саветника
- 8,20 за саветника;
- 5,75 за млађег саветника;
- 3,60 за сарадника;
- 2,30 за млађег сарадника;
- 1,20 за вишег референта;
- 0,93 за референта, дактилографа, возача и другог извршиоца са средњом школском спремом;
- 0,53 за млађег референта;
- 0,53 за неквалификованог радника.
Члан 2.
Остале одредбе Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата за изабрана и постављена
лица и запослене у органима општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 12/2013),
остају непромењене.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Тител“.
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