СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
ГОДИНА LVI

ТИТЕЛ, 14. ОКТОБАР 2021. ГОДИНЕ

БРОЈ 12.

1
На основу члана 56. став 1.тачка 15.и члана 120. став 1. Статута општине Тител
(„Службени лист општине Тител“ број 3/2019) и члана 13. став 1.Одлуке о студентским
стипендијама („Службени лист општине Тител“ број 11/2013), председник општине, доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
I
Овим Решењем о разрешењу чланова Комисије за доделу студентских стипендија због
истека мандата , разрешавају се :
1.

Драган Божић, за председника

2.

Дејан Мерес,за члана

3.

Славиша Југовић,за члана

4.

Јадранка Пешти, за члана

5.

Зорица Куруцин,за члана

који су именовани Решењем број : 67-2/2017- II од , од 30.01.2017. године, на мандатни
период од четири године.
II
Решење објавити у „Службеном листу општине Тител“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ТИТЕЛ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:67- 3/2017-II
Дана: 15.09.2021.године
ТИТЕЛ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Божић,с.р.

страна 367.

број: 12

Службени лист општине Тител

14. октобар 2021. год.

2
На основу члана 56. став 1.тачка 15., члана 120. став 1. Статута општине Тител
(„Службени лист општине Тител“ број 3/2019) и члана 13. став 1. Одлуке о студентским
стипендијама („Службени лист општине Тител“ број 11/2013) председник општине, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
I
У Комисију за доделу студентских стипендија именују се:
1.

Драган Божић, за председника

2.

Милан Никић,за члана

3.

Славиша Југовић,за члана

4.

Јадранка Пешти, за члана

5.

Зорица Трнинић,за члана
II

Задатак Комисије је да донесе Пословник о свом раду и начину одлучивања, утврди текст
конкурса и стара се о његовом објављивању, уреди начин бодовања по критeријумима утврђених
Одлуком,прима пријаве и утврђује њихову благовременост и потпуност, сачињава записник о
раду, утврђује ранг листу кандидата и утврђује предлог кандидата за доделу стипендија.
III
Комисија се именује на мандатни период од четири године.
IV
Председник и чланови Комисије и стручни сарадник надлежан за послове образовања
који обавља стручне и административно- техничке послове за потребе Комисије , председника
општине и Општинског већа у поступцима за доделу студентских стипендија ,имају право на
накнаду за рад и право на путне трошкове у складу са Одлуком о платама, додацима, накнадама,
наградама и другим примањима изабраних, именованих лица, одборника Скупштине општине и
чланова радних тела у органима општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 11/2020пречишћен текст).

14. октобар 2021. год.

Службени лист општине Тител

број: 12 страна 368.

V
Решење објавити у „Службеном листу општине Тител“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА ТИТЕЛ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:67- 3-1 /2021-II
Дана: 15.09.2021.године
ТИТЕЛ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
мр Драган Божић,с.р.

страна 369.

број: 12

Службени лист општине Тител

14. октобар 2021. год.

3
РепубликаСрбија
Аутономна покрајина Војводина
Председник општине ТИТЕЛ
Комисија за утврђивање цена за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
Број: 320-28/2021-IV-02
Датум: 12.10.2021. године
На основу члана 64a става 22. и члана 64 став 6. Закона о пољопривредном земљишту
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон),
Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
на територији општине ТИТЕЛ (у даљем тексту:Комисија), утврдила је почетну цену
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине ТИТЕЛ које је
обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
на територији општине ТИТЕЛ за 2021. годину за давање у закуп донела је:
ЗАКЉУЧАК
1. Одређују се почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на
територији општине ТИТЕЛ у другом кругу за укупно 33 јавних надметања, која су
обухваћена Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији општине ТИТЕЛ за 2021. годину и планираних за давање у
закуп по класама и културама, и то:
Култура
ЊИВА
ЊИВА
ЊИВА
ЊИВА
ПАШЊАК
ПАШЊАК
ПАШЊАК
ТРСТИК-МОЧВАРА

Класа
3
4
5
6
2
3
4
2

Цена ЕУР
148,71
132,18
115,65
93,60
33,31
29,74
26,43
8,32

Цена РСД
17.481,45
15.538,28
13.595,12
11.003,05
3.915,95
3.496,29
3.107,65
978,98

2. Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у
државноj својини на територији општине ТИТЕЛ је на основу табеле из тачке 1.
утврдила почетне цене за свако јавно надметање које је предмет Одлуке о
расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљиштау државној
својини на територији општине ТИТЕЛ у другом кругу, односно за укупно 33 јавних
надметања обухваћених Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији општине ТИТЕЛ за 2021. годину.

14. октобар 2021. год.

Службени лист општине Тител

број: 12 страна 370.

Образложење
Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини на територији општине ТИТЕЛ, образована Решењем Председник општине број 023/2021-II од 13.01.2021. године, имала је задатак да утврди почетну цену за закуп за свако јавно
надметање по катастарским општинама на територији општине ТИТЕЛ, које је обухваћено
Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на
територији општине ТИТЕЛ за 2021. годину. Одредбом члана 64a став 22. Закона о
пољопривредном земљишту прописано је да је просечно постигнута цена на последњем
одржаном јавном надметању за пољопривредно земљиште у државној својини које је дато у
закуп на територији јединице локалне самоуправе, а ако у јединици локалне самоуправе није
било јавног надметања у претходној години, просечна постигнута цена пољопривредног
земљишта у државној својини свих граничних јединица локалне самоуправе.
При утврђивању почетних цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини, имајући у виду наведену законску одредбу, како је Општина ТИТЕЛ имала јавно
надметање за претходну агроекономску годину, просечна постигнута цена на основу тога износи
55,52 евра по хектару, односно 6.526,60 динара по хектару.
Одредбом члана 64.став 6. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да почетна
цена закупа земљишта у првом кругу не може бити нижа од 80% просечно постигнуте цене
закупа по хектару, односно у другом кругу не може бити нижа од 60% просечно постигнуте цене
закупа по хектару.
Комисија је у складу са наведеном законском одредбом, утврдила почетну цену у другом
кругу у износу од 60% од проcечно постигнуте цене која износи 6.526,60 динара по хектару а
која одговара квалитету пашњак 2. класе, на основу које су обрачунате почетне цене за све
остале културе и класе, односно за сва јавна надметања у другом кругу која су планирана за
давање у закуп Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији општине ТИТЕЛ за 2021. годину.
Имајући у виду све напред наведено, одређене су почетне цене за сва јавна надметања као
у диспозитиву овог закључка.
ПРЕДСЕДНИK КОМИСИЈЕ
Весна Багић, с.р.
___________________________________________
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