
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
           ОПШТИНЕ ТИТЕЛ 
 
 

ГОДИНА XLVIV                       ТИТЕЛ, 02. АПРИЛ 2014.  ГОДИНЕ                                          БРОЈ 4. 
 
  

На основу члана 90. став 5. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС» бр. 72/09, 81/09, 
24/11 и 121/12) и члана 29. Статута општине Тител («Сл. лист општине Тител» бр. 3/02, 1/05 и 18/08) 
Скупштина општине Тител на својој 20.седници одржаној дана 02.04. 2014.године доноси 
 

ОДЛУКУ О ПРОГРАМУ 
УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се Програм уређивања грађевинског земљишта за 2014. годину (у даљем тексту: 
програм). 
 

Члан 2. 
 Програм обухвата радове на уређивању грађевинског земљишта које се састоји од припремања 
(истражни радови, израда геодетских, геолошких и других подлога, израда планске и техничке документације, 
прибављање земљишта, рушење објеката, санирање терена и друго) и опремања (изградња објеката комуналне 
инфраструктуре и изградња и уређење површина јавне намене) грађевинског земљишта. 
 

Члан 3. 
 За реализацију програма планирају се средства у укупној висини од 299.452.000 динара: 
  

1 Приходи из буџета општине Тител 110.452.000
4 Приходи од других нивоа власти 189.890.000
 УКУПНИ ПРИХОД 299.452.000

 
Члан 4. 

 Планирана средства из члана 3. одлуке распоређују се на: 
 

1 Изградња објеката - инвестиције 247.200.000
1.1 Изградња путева по насељима 124.000.000
1.2 Изградња водоводних система 12.500.000
1.3 Изградња амбуланте у Мошорину 2.000.000
1.4 Изградња канализације у Тителу и Шајкашу 70.000.000
1.5 Постављање семафора у Шајкашу 1.500.000
1.6 Уређење депонија по насељима 5.000.000
1.7 Електрификација радне зоне у Тителу 28.500.000
1.8 Реконструкција објеката јавне расвете 3.700.000
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2. Израда пројеката 15.500.000
2.1 Издавање употребних дозвола  и надзор 2.500.000
2.2 Измена главног пројекта канализације у Тителу 3.318.000
2.3 Главни пројекат  канализације у Шајкашу 3.990.000
2.4 Пројекат спортске хале у Тителу 3.500.000
2.5 Пројекат амбуланте у Мошорину 400.000
2.6 Пројекат бушења и опремања бунара у Вилову 192.000
2.7 Пројекат санација улица у општини Тител 1.600.000
  
3.    Трошкови електричне енергије за јавну расвету 4.950.000
  
4 Одржавање објеката 9.412.000
4.2 Одржавање објеката јавне расвете 1.000.000
4.3 Одржавање – поправка путева и улица 6.000.000
4.4 Одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне 

сигнализације 600.000

4.5 Остали објекти  1.812.000
  
5 Услуге очувања животне средине 10.390.000
5.1 Одржавање чистоће и зеленила 3.000.000
5.2 Одржавање депонија 1.000.000
5.3 Одржавање путева у зимском периоду (чишћење снега) 3.000.000
5.4 Одржавање атмосферске канализације 1.090.000
5.5 Накнада за одводњавање 1.200.000
5.6 Одржавање пружних прелаза 1.100.000
  
6 Откуп земљишта  12.000.000
6.1 Откуп земљишта за радну зону Шајкаш 10.000.000
6.2 Откуп земљишта за депонију Гардиновци 1.000.000
6.3 Откуп земљишта за пијацу Гардиновци 1.000.000

  
Члан 5. 

О реализацији програма стара се Јавно предузеће "Простор" Тител. 
Директор Јавног предузећа "Простор" Тител на предлог Надзорног одбора и Општинског већа, утврдђује 
приоритете у извршавању радова предвиђених у програму. 
 Радови на уређивању грађевинског земљишта, који нису обухваћени програмом, могу се изводити 
под условом да се обезбеде посебна средства за финансирање и да ти радови не утичу на извршење 
радова који су предвиђени програмом. 
 

Члан 6. 
Накнада за уређивање грађевинског земљишта утврђена је према степену комуналне опремљености, а на 
основу просечних трошкова улагања у комуналну инфраструктуру и према утврђеним урбанистичким 
зонама.  
Накнада за уређивање грађевинског земљишта плаћа се у редовном поступку исходовања грађевинске 
дозволе и у поступку легализације, по квадратном метру објекта: 
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а) за објекте у грађевинском подручју: 
 

Прва зона 882,00 дин/м2 
Друга зона 748,00 дин/м2 
Трећа зона 602,00 дин/м2 
Четврта зона 482,00 дин/м2 

 
  б) за објекте ван грађевинског подручја, а где постоји одређена инфраструктура: 150 дин/м2. 
  в) за објекте у грађевинском подручју где нема изграђене инфраструктуре али се она планира 
годишњим и средњорочним програмима, износи 150 дин/м2. 
 

Члан 7. 
 Цена грађевинског земљишта за отуђење или давање у закуп ради изградње, утврђује се према 
погодности локалитета, комуналне опремљености и тржишних услова. 
Овом одлуком се утврђују цене грађевинског земљишта које служе као почетни износи приликом 
доношења одлуке о расписивању огласа за отуђење или давање земљишта у закуп и оне износе за: 
 
а) грађевинско земљиште у грађевинском подручју опремљено инфраструктуром: 

 
Прва зона        300,00 Дин/м2 
Друга зона 245,00 Дин/м2 
Трећа зона 200,00 Дин/м2 
Четврта зона 160,00 Дин/м2 

 
       б) грађевинско земљиште без инфраструктуре и земљиште у радним зонама: 16,00 дин/м2. 

 
Члан 8. 

О извршењу и реализацији овог програма стара се Надзорни одбор ЈП «Простор» Тител и 
Општинско веће општине Тител. 
 

Члан 9. 
Јавно предузеће "Простор" Тител подноси Скупштини општине Тител извештај о реализацији 

програма. 
 

Члан 10. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Тител". 

 
 

Република Србија 
АП Војводина 
Скупштина општине Тител 
Број: 011-10/2014-I            Председник СО   
Датум: 02.04.2014.године                                                                             Гојко Костић  с.р 
����� 
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 На основу члана 93. став 4. Закона о планирању и изградњи ( „Сл гласник Р.Србије“ бр. 72/09, 81/09, 
24/11 и 121/12), члана 28. став 3. Закона о легализацији објеката („Службени гласник РС“ бр. 95/13) и члана 
29. и 81. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ бр. 3/02, 1/05 и 18/08), Скупштине 
општине Тител на својој 20. седници одржаној дана 02.04.2014. године, доноси:  

О Д Л У К У 
О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ  

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
Опште одредбе 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђују се мерила за уговарање висине накнаде за уређивање грађевинског 

земљишта за изградњу објеката. 
 

Члан 2. 
Накнада за уређивање грађевинског земљишта (у даљем тексту: накнада) обухвата: трошкове 

припремања грађевинског земљишта и трошкове за комунално опремање грађевинског земљишта. 
 

Члан 3. 
Трошкови припремања грађевинског земљишта обухватају трошкове за: 
- истражне радове и израду геодетских подлога, урбанистичке и друге документације, 
- расељавање, рушење објеката, санирање терена и решавање имовинско правних односа 
- и друге радове. 

Члан 4. 
          Трошкови опремања грађевинског земљишта обухватају трошкове за изградњу објеката комуналне 
инфраструктуре и то: 

- водоснабдевања,  
- фекалне и атмосферске канализације,  
- саобраћајне површине, 
- објекти топлификације, 
- јавно осветлење, 
- уређивање јавних површина и друго. 
Трошкови комуналног опремања грађевинског земљишта се деле на стварне трошкове у 

новоформираним локалитетима и трошкови за раније изведене радове. 
 

Члан 5. 
 Висина накнаде за уређивање грађевинског земљишта утврђује се основу степена комуналне 
опремљености, годишњих програма уређивања грађевинског земљишта,  урбанистичке зоне, намене и 
површине објекта. 
 

Члан 6. 
 Основ за утврђивање урбанистичких зона је степен опремљености грађевинског земљишта, положај 
грађевинског земљишта у односу на остале делове насеља, природни услови и друге погодности које 
грађевинско земљиште пружа, а утврђене су посебном одлуком. 
 

Члан 7. 
 Намена објекта – простора за који се утврђује накнада за уређивање грађевинског земљишта може 
бити: 

- јавна намена (објекти – простори намењени обављању делатности државних органа и 
организација; организација које обављају јавну службу; станови за социјално угрожена лица; 
објекти образовања, социјалне и дечије заштите, здравства, културе и уметности, спорта и 
заштите животне средине, а који се финансирају из средстава буџета; објекти – простори 
традиционалних цркава и традиционалних верских заједница у смислу Закона о црквама и 
верским заједницама, 

- становање (индивидуални стамбени објекти, колективне стамбене зграде, стамбене зграде у 
низу, стамбени простор у стамбено-пословним објектима, гаражни простор у стамбеним 
зградама), 
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- привредно-производна намена (производна постројења, складишта, стоваришта, магацини, 
силоси, као и објекти: производног занатства, индустрије и грађевинарства, комунални и 
саобраћајни објекти и пратећи канцеларијски простор уз ове објекте),  

- пословно-услужна намена (објекти – простори образовања, социјалне и дечије заштите, 
здравства, културе и уметности, спорта, а који се не финансирају из буџета; објекти услужног 
занатства) и 

- пословно-комерцијална намена (хотели, угоститељски објекти, трговински објекти, тржни 
центри, бензинске пумпе, мењачнице, кладионице, коцкарнице и сл. објекти забавног карактера, 
агенције и остали објекти комерцијалног карактера, као и пратећи објекти уз њих). 

Намена објеката – простора који нису наведени у ставу 1. овог члана, третираће се према 
најсличнијој наведеној намени. 
 

Члан 8. 
Накнаду за уређивање грађевинског земљишта по овој одлуци плаћа инвеститор.  
Инвеститор је лице на које гласи грађевинска дозвола, односно лице које гради објекат, врши 

реконструкцију, доградњу или промену намене објекта у складу са законом, као и лице које је власник 
објекта изграђеног, односно реконструисаног без грађевинске дозволе у поступку легализације. 
 Инвеститор је дужан да пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе закључи уговор о 
накнади за уређивање грађевинског земљишта са Јавним предузећeм "Простор". 

 
Обрачун накнаде 

Члан 9. 
 Накнада се обрачунава по 1 m2 бруто развијене грађевинске површине објекта, односно простора 
који се гради, дограђује, реконструише или врши промена намене.  

Код објеката за које је пројектом предвиђено коришћење слободних површина, трошкови 
уређивања грађевинског земљишта обрачунавају се по 1m2 укупне површине заузетог земљишта (бензинске 
пумпе, отворени складишни простори, спортски терени, антенски стубови, енергетски комплекси и слични 
објекти). 
 

Члан 10. 
Накнада се обрачунава на основу локацијске дозволе и главног пројекта. . 
За објекте изграђене без грађевинске дозволе, накнада се обрачунава на основу пројекта изведеног 

објекта и акта надлежног органа којим се утврђује да постоји могућност легализације објекта. 
 

Члан 11. 
Накнада се обрачунава на основу просечних трошкова  уређивања грађевинског земљишта 

утврђених годишњим Програмом уређивања грађевинског земљишта. 
Изузетно, накнада се обрачунава у висини стварних трошкова и то: 
1. када Програмом нису предвиђени радови који омогућавају привођење земљишта намени, 
2. за подручја у којима до сада нису обрачунавани и уговарани трошкови опремања грађевинског 

земљишта и 
3. када инвеститор учествује у финансирању опремања грађевинског земљишта. 

 
Члан  12. 

 Накнада се уговара по ценама које се утврђују годишњим Програмом уређивања грађевинског 
земљишта на следећи начин: 

1. 100% за изградњу или доградњу стамбених објеката, 
2. 70% за изградњу или доградњу привредно-производних објеката, 
3. 120% за изградњу или доградњу пословно-услужних објеката, 
4. 150% за изградњу или доградњу пословно-комерцијалних објеката, 
5. 150% за изградњу бензинских пумпи, претакалишта и пунионице гаса, антенских стубова, по 

1m2 земљишта, 
6. 40% за изградњу помоћних објеката уз објекте за становање (гараже, оставе и сл.), 
7. 40% за изградњу пољопривредних - економских објекта, 
8. 30% за изградњу надстрешница у оквиру пословних погона и за изградњу покривених 

спортских објеката, 
9. 20% за изградњу надстрешница за пољопривредну механизацију, 
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10. 50% за реконструкцију објеката од накнаде која је утврђена за ту намену објекта, 
11. 50% за промену намене стамбеног у пословно-услужни или пословно-комерцијални простор, 
12. 30% за промену намене помоћног простора у привредно-производни, 
13. 80% за промену намене помоћног простора у пословно-услужни простор, 
14. 110% за промену намене помоћног простора у пословно-комерцијални простор, 
15. 50% за претварање таванских простора или помоћних просторија у стамбене, 
16. 10% за изградњу отворених пијаца, отворених спортских терена, објеката забаве и разоноде на 

отвореном простору, отворених складишних простора, базена, јавних гаража и других 
отворених објеката, по 1m2 земљишта, 

17. 10% за изградњу објеката јавне намене чији инвеститор није општина Тител или предузеће и 
установа чији је она оснивач. 
 

Обрачуната накнада  умањује се за 5% за сваки  m2  од 100-1000 m2. 

 

Обрачуната накнада умањује се за 10% за  сваки  m2  преко 1000 m2. 

 

 Право на умањење из става 1. и 2. овог члана има инвеститор изградње, адаптације, реконструкције, 
доградње, и промене намене објекта, као и власници објеката изграђених, дограђених, односно 
реконструисаних без грађевинске дозволе. 
 

Код објеката са вишенаменским садржајем  накнада се обрачунава за сваку намену посебно. 
 

Члан 13. 
 За објекте који се граде на парцели на којој се руши постојећи легално изграђени објекат обрачун 
накнаде се умањује за површину објекта који се руши, а највише до 60% од висине накнаде обрачунате за 
изградњу новог објекта према мерилима за обрачун за ту локацију, односно зону. 
 У случају из става 1. овог члана инвеститор је дужан да достави документацију којом доказује 
површину и намену објекта који се руши (извод из листа непокретности, техничку документацију која је 
саставни део грађевинске дозволе или копију плана). 
 

Члан 14. 
 Ако у току грађења објекта инвеститор одступи од главног пројекта на основу кога је пријавио 
почетак извођења радова, дужан је да сноси трошкове разлике у накнади. 
 

Члан 15. 
 Када је инвеститор породичног стамбеног објекта инвалид или самохрани родитељ и при том лице 
које изградњом трајно решава своје стамбено питање и ако он или чланови његовог породичног 
домаћинства немају другу непокретност за становање, има право на умањење обрачуна накнаде од 70%. 
 Породичним стамбеним објектом у смислу става 1. овог члана сматра се стамбени објекат чија 
бруто развијена грађевинска површина објекта није већа од 120m2. 
 Породичним домаћинством у смислу става 1. овог члана сматрају се лица која са инвеститором 
живе у заједничком домаћинству (брачни друг, деца рођена у браку или ван брака, усвојена или пасторчад и 
друга лица која је инвеститор или његов брачни друг дужан да по закону издржава а која са њим станују у 
истом породичном објекту). 

Члан 16. 
 Да би остварио право на умањење накнаде из члана 15. ове одлуке, ако је инвеститор инвалид дужан 
је да достави следећу документацију: 

- решење лекарске комисије о инвалидности, 
- оверену изјаву о породичном домаћинству, 
- доказ да инвеститор и чланови његовог домаћинства немају другу непокретност на територији 

општине (уверење о имовном стању, извод из листа непокретности уколико на уверењу има 
приказаних непокретности, за сваког члана породичног домаћинства). 

Инвеститор који је самохрани родитељ дужан је да достави следећу документацију:  
- оверену изјаву да је самохрани родитељ, 
- извод из књиге рођених за децу, 
- решење суда да је дете поверено једном од родитеља у случају развода, 
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- оверену изјаву о породичном домаћинству,  
- доказ да инвеститор и чланови његовог домаћинства немају другу непокретност на територији 

општине (уверење о имовном стању, извод из листа непокретности уколико на уверењу има 
приказаних непокретности, за сваког члана породичног домаћинства). 

 
Члан 17. 

Неизграђено и неуређено грађевинско земљиште које се налази у обухвату плана генералне 
регулације, односно плана детаљне регулације, може се комунално опремити средствима физичких и 
правних лица. 
 Лице из претходног става подноси предлог о финансирању изградње комуналне инфраструктуре 
Јавном предузећу "Простор" Тител. 
 Ако Јавно предузеће утврди да је предметна зона, односно локација у обухвату плана генералне 
регулације, односно плана детаљне регулације и да је подносилац предлога власник грађевинског 
земљишта сачиниће услове о финансирању изградње комуналне инфраструктуре, који нарочито садржи: 
податке о локацији, односно зони, податке из урбанистичког плана и техничке услове за изградњу 
комуналне инфраструктуре, податке из програма уређивања грађевинског земљишта, границе локације која 
се опрема са пописом катастарских парцела, рок изградње, обавезу општине Тител као инвеститора за 
прибављање локацијске, грађевинске и употребне дозволе, као и обавезу да обезбеди и финансира стручни 
надзор у току извођења радова, обавезу власника земљишта за финансирање израде техничке 
документације, стручне контроле техничке документације, извођења радова, обавезу власника грађевинског 
земљишта да изврши избор извођача радова, обавезу предаје изграђених објеката комуналне 
инфраструктуре и дугих објеката јавне намене у својину општине Тител, стварне трошкове изградње 
комуналне инфраструктуре, као и висину умањења накнаде за уређивање грађевинског земљишта за 
инвеститора објекта који ће бити грађен на тој локацији, односно зони. 
 За објекте који ће се градити на локацији, односно зони која се комунално опрема средствима 
власника, накнада за уређивање грађевинског земљишта се умањује за стварне трошкове комуналног 
опремања, а највише до 60% од висине накнаде утврђене према мерилима за обрачун за ту локацију, 
односно зону. 

Ако власник грађевинског земљишта прихвати услове из става 3. овог члана, Јавно предузеће 
предлог о финансирању изградње комуналне инфраструктуре са предлогом уговора доставља Општинском 
већу на одлучивање. 
 Одлука Општинског већа о прихватању предлога о финансирању изградње комуналне 
инфраструктуре средствима власника грађевинског земљишта садржи и овлашћење Јавном предузећу за 
закључивање уговора којим се ближе уређују односи настали поводом прихватања предлога о 
финансирању изградње комуналне инфраструктуре средствима власника. 
 Јавно предузеће је дужно да закључи уговор из става 6. овог члана са власником грађевинског 
земљишта у року од 30 дана од дана доношења одлуке Општинског већа. 

 
Члан 18. 

 Накнада се не плаћа за: 
1. објекте који су у функцији комуналних делатности и објеката који су део инфраструктурне 

мреже и постројења а који се финансирају из буџета, 
2. објекте здравства, просвете, социјалне и дечије заштите и културе  чији је инвеститор општина 

Тител или предузеће и установа чији је она оснивач и 
3. верске објекте традиционалних конфесија (у смислу Закона о црквама и верским заједницама). 

 
Начин плаћања накнаде 

Члан 19. 
За изградњу објеката накнада се плаћа по уговору на следећи начин: 
- у целости у року од 10 дана од дана закључења уговора, или 
- у ратама и то: прва рата у висини 20% накнаде у року од 10 дана од закључења уговора, а 

преостали износ у највише 24 месечних рата. 
Када инвеститор плаћа накнаду у целости, одмах по потписивању уговора, има право на умањење 

накнаде за 20%. 
Члан 20. 

За изградњу објеката породичног становања, накнада се плаћа по уговору на следећи начин: 
- у целости у року од 10 дана од дана закључења уговора, или 
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- у ратама и то: прва рата у висини 5% накнаде у року од 10 дана од закључења уговора, а 
преостали износ у највише 36 месечних рата. 

Када инвеститор плаћа накнаду у целости, одмах по потписивању уговора, има право на умањење 
накнаде за 20%. 

Начин плаћања накнаде из става 1. овог члана примењује се и у случајевима када инвеститор за 
сопствене потребе врши реконструкцију стамбеног простора или претвара тавански простор у једну 
стамбену јединицу у вишепородичној стамбеној згради. 
 

Члан 21. 
Усклађивање накнаде кад се плаћа у ратама, врши се квартално према званично објављеном 

показатељу раста цена на мало надлежног републичког органа. 
У случају кашњења у плаћању рата, инвеститору се обрачунава затезна камата у складу са законом 

о висини стопе затезне камате. 
Уколико инвеститор који је започео плаћање накнаде у ратама одлучи да исплати преостали износ 

једнократно, има право на умањење неотплаћених рата од 20%. 
Инвеститор нема право на умањење из става 3. овог члана, ако су му преостале три рате до исплате 

целокупног дуга. 
 

Члан 22. 
Ради обезбеђивања плаћања накнаде у ратама, ако је инвеститор правно лице, дужан је да приликом 

закључења уговора достави један од инструмената обезбеђења плаћања:  
- неопозиво уговорно овлашћење за реализацију налога за наплату, 
- неопозиву банкарску гаранцију "без приговора" и наплативу "на први позив", 
- бланко менице без протеста које издаје инвеститор у корист ЈП "Простор" и писмено овлашћење 

за ЈП "Простор" да их реализује преко организације овлашћене за плаћање, или  
- уговорено заложно право (хипотека) у корист ЈП "Простор" на бестеретној уписаној 

непокретности чија је вредност за 50% или више већа од уговорене вредности накнаде. 
Поред једног од средстава обезбеђења из става 1.  инвеститор је дужан да достави и оверене копије 

решења о упису у Агенцији за привредне регистре и потписе лица овлашћених за заступање. 
 

Члан 23. 
Ради обезбеђивања плаћања накнаде у ратама, ако је инвеститор физичко лице, дужан је да 

приликом закључења уговора достави један од инструмената обезбеђења плаћања:  
- менице акцептиране од стране два кредитно способна менична дужника – жиранта, које издаје 

инвеститор у корист ЈП "Простор" и писмено овлашћење за ЈП "Простор" да их реализује преко 
организације овлашћене за плаћање, или  

- уговорено заложно право (хипотека) у корист ЈП "Простор" на бестеретној уписаној 
непокретности чија је вредност за 50% или више већа од уговорене вредности накнаде. 

 
Прелазне и завршне одредбе 

Члан 24. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о мерилима за утврђивање накнаде за 

уређивање грађевинског земљишта ( „Сл. лист општине Тител“ број 1/10, 12/11 и 21/12). 
 

Члан 25. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу општине Тител“. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Скупштина општине Тител 
Број: 011-13/2014-I                                                                              Председник скупштине             
Дана 02.04.2014.                                                                                        Гојко Костић с.р. 
Тител 
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На основу члана 46. став 1. и 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“ 

бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука Уставног суда, 24/2012, 121/2012, 42/2013 – одлука Уставног суда, 
50/2013 – одлука Уставног  суда и 98/2013 – одлука Уставног суда), члана 9. став 3.и 5. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“ бр. 135/2004 и 88/2010)  и члана 
29. тачка 7.  Статута општине Тител („Службени лист оптштине Тител“ бр. 3/2002, 1/2005 и 18/2008), 
Скупштина општина Тител, по претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове општине Тител,  на 20. 
седници, дана 02.04. 2014. године, доноси  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЈУЖНУ 

РАДНУ ЗОНУ У ТИТЕЛУ „ТИТЕЛ – ЈУГ“ 
 

Члан 1. 
У Одлуци о изради Плана детаљне регулације за јужну радну зону у Тителу „Тител – југ“ („Службени 

лист општине Тител“ бр. 6/2007) у називу акта речи: „ЈУЖНУ РАДНУ ЗОНУ У ТИТЕЛУ „ТИТЕЛ – ЈУГ“ 
замењују се речима: „ДЕО РАДЕ ЗОНЕ ЈУГ-I У ТИТЕЛУ“. 

 
Члан 2. 

У члану 1. речи: „јужну радну зону у Тителу“ замењују се речима: „део радне зоне 
Југ-I у Тителу“. 

Члан 3. 
Члан 2. мења се и гласи:  

„Члан 2. 
Граница планског подручја утврђује се као прелиминарна граница, а коначна граница планског подручја 

дефинисаће се концептом Плана, изузетно нацртом  Плана. 
 
Почетна тачка описа обухвата Плана детаљне регулације за део Радне зоне југ – I у Тителу се налази на тромеђи 
железничке пруге, парцела 2363, пута, парцела 4872 и парцеле 4290.  
Од тромеђе граница у правцу истока прати јужну међу железничке пруге до тромеђе пруге, насипа, парцела 
2358/3 и парцеле 2358/8. 
Од тромеђе граница у правцу севера пресеца пругу, дужином од око 70 м прати северну ивицу моста на реци 
Тиси, мења правац ка југу и  дужином од око 750 м прати западну међу реке Тисе, парцела 4674 и долази до 
тромеђе реке Тисе и парцела 4588/2 и 4588/3. 
Од тромеђе граница наставља у правцу запада и прати јужну међу парцела 4588/2 и 4738/4, пресеца насип, 
парцела 4735 до међе парцела 4731 и 4735, мења правац ка југоистоку и дужином од око 2250 м прати западну 
међу насипа, парцела 4735 до тачке на међи парцела 4735 и 4731 , поново мења правац ка северозападу и 
пресеца парцеле 4731, 4711, 4878, 4301, 4708, 4884 и 4706 и долази до тромеђе пољског пута, парцела 4886, 
канала, парцеле 4706 и 4705. 
Од тромеђе граница наставља у правцу северозапада и прати северну међу канала, парцела 4706 до тромеђе 
канал и пољских путева, парцеле 4885 и 4880. 
Од тромеђе граница у правцу севера прати западну међу пољских путева, парцеле 4880, 4873 и канала, парцела 
4697 до тромеђе канала, парцела 4697, пољског пута, парцела 4873 и парцеле 4292. 
Од тромеђе граница наставља у правцу севера и прати западну међу пољског пута, пресеца канал, парцела 4689 
и западном међом пута, парцела 4872 долази до почетне тачке описа обухвата Плана. 
Укупна површина обухвата Плана износи око 281,39 ха. 
Предметна локација се налази у катастарској општини Тител. 
Графички приказ прелиминарне границе и обухвата планског подручја је саставни део ове одлуке.“ 

 
Члан 4. 

После члана 2. додаје се члан 2а који гласи:  
 

„Члан 2а 
План обавезно садржи текстуални део, који садржи правила уређења и правила грађења, графички део и 

обавезне прилоге.  
План нарочито садржи:  
1) границу Плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и зоне; 
2) детаљну намену земљишта; 

3 
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3) регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање 
на геодетској подлози; 

4) нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план); 
5) попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте; 
6) коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; 
7) мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина;  
8) локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или расписује конкурс; 
9) правила уређења и правила грађења по целинама и зонама; 
10) план парцелације; 
11) друге елементе значајне за спровођење Плана.“ 

 
Члан 5. 

Члан 3. мења се и гласи:  
 

„Ефективни рок за израду Плана је 5 (пет) месеци од дана доношења ове одлуке“. 

Члан 6. 
Члан 4. мења се и гласи:  

 
„Члан 4. 

Средства за израду Плана општина Тител је у целости исплатила  носиоцу израде Плана Јавном 
предузећу „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад.“  

Члан 7. 
У члану 5. став 1. брише се. 

Члан 8. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Тител“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТИТЕЛ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ        ПРЕДСЕДНИК 
Број: 011-12/2014                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Дана: 02.04.2014.године        Гојко Костић, с.р. 
Т и т е л  
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         На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС), члана 9. став 3. и 5. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и 88/10) и члана 29. 
тач. 7. Статута општине Тител ("Службени лист општине Тител", број 3/02, 1/05 и 18/08) Скупштина 
општине Тител, по прибављеном мишљењу Комисије за планове, на седници одржаној 02.04.2014. године 
доноси 
 

О Д Л У К У 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА И КОЛЕКТОРА 
 У К.О. ШАЈКАШ 

 
 

Члан 1.  
Приступа се изради Планa детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода и колектора у 
к.о. Шајкаш (у даљем тексту: План). Циљ израде Плана је утврђивање правила уређења и правила грађења 
за простор за који се План доноси. 

 
Члан 2.  

Граница планског подручја утврђује се као прелиминарна граница, а коначна граница планског подручја ће 
се дефинисати концептом Плана, изузетно нацртом Плана. 
 
Почетна тачка описа обухвата Плана детаљне регулације постројења за пречишчавање отпадних вода и 
колектора у к.о. Шајкаш се налази на тромеђи општниског пута Шајкаш – Мошорин, парцела 3683, канала, 
парцела 3661 и границе грађевинског подручја насеља Шајкаш. 
Од тромеђе граница у правцу истока прати северну међу општинског пута Шајкаш – Мошорин, парцеле 
3683 и  3684, пресеца канал, парцела 3650 до тромеђе канала, парцеле 3667 и 3650 и општинског пута, 
парцела 3685. 
Од тромеђе граница у правцу југа дужином од око 440м прати источну међу канала, парцела 3650, мења 
правац и под правим углом у правцу запада пресеца канал, пољски пут, парцела 3767 и парцелу 2221 и 
долази до тромеђе парцела 2219, 2220 и 2221. 
Од тромеђе граница у правцу севера прати западну међу парцеле 2220 до тромеђе општинског пута Шајкаш 
– Мошорин, парцела 3684 и парцела 2219 и 2220, скреће ка западу и пратећи јужну међу општинског пута, 
парцеле 3684 и 3683 долази до тромеђе општинског пута, парцела 3684, канала, парцела 3661 и пољског 
пута, парцела 3779. 
Од тромеђе граница наставља у правцу запада, пресеца канал и долази до границе грађевинског подручја 
насеља Шајкаш, мења правац ка северу и западном међом канала, парцела 3661 долази до почетне тачке 
описа обухвата Плана. 
 
Укупна површина обухвата Плана износи око 8,61 хектара. 
Предметна локација се налази у катастарској општини Шајкаш. 
 
Графички приказ прелиминарне границе и обухвата планског подручја је саставни део ове Одлуке. 

 
Члан 3. 

План обавезно садржи текстуални део, који садржи правила уређења и правила грађења, графички део и 
oбавезне прилоге. 
  
План нарочито садржи: 

1. границу плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и зоне; 
2. детаљну намену земљишта; 
3. регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање 

на геодетској подлози; 
4. нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план); 
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5. попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте; 
6. коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; 
7. мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина; 
8. локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или расписује конкурс; 
9. правила уређења и правила грађења по целинама и зонама; 
10.  друге елементе значајне за спровођење плана детаљне регулације. 

 
Члан 4. 

Ефективни рок за израду Плана је 4(четири) месеца од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 5. 
Израда Плана уступа се ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, Железничка бр.6/III (у даљем 

тексту: Завод). 
 

Члан 6.  
Средства за израду Плана обезбедиће се из буџета општине Тител, у складу са Анексом I уговора о 

изради плана детаљне регулације за јужну радну зону у Тителу. 
 

Члан 7.  
Саставни део ове одлуке је Решење Општинскe управе општине Тител, Служба за привреду, 

урбанизам, заштиту животне средине, имовинско-правне, стамбено-комуналне и инспекцијске послове, 
број 501-27/2013-IV-03, од дана 19.12.2013. године, да се за План детаљне регулације постројења за 
пречишћавање отпадних вода и колектора у к.о. Шајкаш не израђује стратешка процена утицаја Плана на 
животну средину. 

 
Члан 8. 

План, пре подношења органу надлежном за његово доношење, подлеже стручној контроли и излаже 
се на јавни увид. 

Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и локалном листу и траје 30 дана, при 
чему се оглашавају подаци о времену и месту излагања Плана на јавни увид, начин на који заинтересована 
правна и физичка лица могу доставити примедбе на План, као и друге информације које су од значаја за 
јавни увид. 

 
Члан 9.  

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:011-11/2014-I           ПРЕДСЕДНИК 
ДАНА: 02.04.2014. године                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Тител                  Гојко Костић, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ТИТЕЛ - ОПШТИНСКА УПРАВА 
Одељење за привреду, урбанизам, комунално-стамбена питања, 
заштиту животне средине и инспекцијскe послове  
Број: 501-27/2013-IV-03 
Дана: 19.12.2013. године 
Тител, Главна бр.1 
Тел. 021/860-186 
 

Одељење за привреду, урбанизам, комунално – стамбена питања, заштиту животне средине и 
инспекцијске послове Општинске управе општине Тител, на основу члана 9. Став 3. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину ("Сл. Гласник РС" бр. 135/04 и 88/2010), члана 10. став 1. алинеја 9. 
Одлуке о организацији општинске управе општине Тител ("Службени лист општине Тител" бр. 14/12), 
члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/01 и „Службени 
гласник РС“ бр. 30/10) и овлашћења начелника Општинске управе општине Тител број 031-9/2012-IV од 
01.11.2012. године доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е 

Не израђује се стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације постројења за 
пречишћавање отпадних вода и колектора у к.о. Шајкаш (у даљем тексту: План), на животну 
средину. 

Ово решење објавиће се у „Службеном листу општине Тител“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
У поступку израде плана покренут је поступак за доношење одлуке о потреби израде стратешке 

процене утицаја Плана на животну средину. 
Предметни План израђује се искључиво због изградње постројења за пречишћавање отпадних вода 

и колектора у складу са захтевима и потребама развојне концепције насеља Шајкаш.  
Подручје  које је обухваћено Планом налази се у обухвату Просторног плана подручја посебне 

намене специјалног резервата природе „Тителски брег“ („Сл. лист АП Војводине“ бр 36/2013), који је 
тренутно у поступку израде. 

Могући негативни утицаји Плана ће бити разматрани кроз Извештај о стратешкој процени утицаја 
Просторног плана подручја посебне намене специјалног резервата природе „Тителски брег“ , чија је израда 
у току, и кроз редован поступак одлучивања о потреби процене утицаја Пројекта за изградњу постројења за 
пречишћавање отпадних вода и колектора у к.о. Шајкаш на животну средину, с обзиром на чињеницу да је 
овим решењем, за овај план одлучено да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину.  

На основу напред изнетог, сходно члану 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину ("Сл. Гласник РС" бр. 135/04 и 88/2010) донето је решење као у диспозитиву. 

Ово решење објавиће се у „Службеном листу општине Тител“. 
 
           Руководилац Одељења 
              Владимир Соро, с.р.  
 

  
На основу члана 29. тачка 7. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ бр. 3/2002, 

1/2005 и 18/2008) и члана 2. 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“ 9/2013), а у вези са чланом 29. став 4. Закона о јавној својини („Службени гласник 
Републике Србије“ бр. 72/2011 и 88/2013)  Скупштина општине Тител, на 20. седници, одржаној дана 02.04. 
2014. године,  доноси  

О Д Л У К У 
О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНИХ И ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ 

ТИТЕЛ 
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Члан 1. 
Прибавиће  се у јавну својину општине Тител непокретне и покретне ствари (у даљем тексту: 

ствари) које су предмет продајe целокупне имовине стечајног дужника „ФОМГ“ д.о.о. Тител, Тоше 
Бујандрића бб. 

Прибављање ствари из става 1. овог члана извршиће се непосредном погодбом на начин и у 
роковима утврђеним планом продаје који је сачинио стечајни управник.  
 

Члан 2. 
Општина Тител је мала, недовољно развијена општина са великим стопом незапослености,  

неповољном кадровском и старосном структуром становништа, са трендом убрзаног смањењем броја 
становника.  

Поред неповољног привредног и демографског стања, општина Тител нема уређеног грађевинског 
земљишта, нити објеката у јавној својини подобних за обављање било какве привредне делатности, тако да 
је прибављање ствари из члана 1. ове одлуке, по цени која је испод тржишне цене према месним приликама, 
једина могућност органа општине Тител за привлачење инвеститора и потенцијалних стратешких партнера 
у циљу отварања нових радних места. 
 

Члан 3. 
Поступак прибављања ствари у јавну својину спровешће комисија у саставу:  

1.Драган Божић, председник, 
2.Гојко Костић, члан,  
3.Владимир Соро, члан.  

Комисија из става 1. овог члана ће, у складу са чланом 3. став 3. Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник Републике Србије“ бр. 24/2012), одмах по 
окончаном поступку непосредне погодбе записник за одговорајућим предлогом доставити Општинском 
већу које ће предложити Скупштини општине доношење одлуке у складу са достављеним предлогом.  

 
Члан 4. 

Средства за спровођење ове одлуке обезбеђена су у буџету општине Тител.  
 

Члан 5. 
Овлашћује се Председник општине да:  
- сачини и потпише понуду за куповину целокупне имовине,  
- у поступку непосредне погодбе располаже средствима буџета до висине средстава опредељених 

за ту намену. 
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Тител“. 

 
 

Члан 7. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о прибављању непокретних и покретних 

ствари у јавну својину општине Тител  („Службени лист општине Тител“ 2/2014). 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТИТЕЛ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ         ПРЕДСЕДНИК  
Број: 011-14/2014-I             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Дана: 02.04. 2014.        Гојко Костић, с.р   
Т и т е л 
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На основу члана 3. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде  општине Тител 
(„Службени лист општине Тител“, бр. 11/2013, 12/2013 и 13/2013) и члана 29. став 1. тачка 10. и члан 81. 
став 1. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“, бр. 3/02, 1/05 и 18/08) Скупштина 
општине Тител на 20. седници одржаној дана 02.04. 2014. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Статут Фонда за развој пољопривреде општине Тител 

I 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  на Статут Фонда за развој пољопривреде општине Тител, који је донео 
Управни одбор Фонда на  седници одржаној  21.03.2014. године 

II 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Тител“. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТИТЕЛ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Б рој:  20 -9 /2014-I        Председник скупштине 
Дана:  02.04. 2014. године              Гојко Костић, с.р. 
Т и т е л 
 
          
 На основу члана 7. став 1. Одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта и организовању 
пољочуварске службе на подручју општине Тител („Службени лист општине Тител“, бр. 8/2011 и 9/2013) и 
члана 29. став 1. тачка 21. и члан 81. став 1. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“, бр. 
3/02, 1/05 и 18/08) Скупштина општине Тител на 20. седници одржаној дана 02.04.  2014. године, доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм рада  
пољочуварске службе у општине Тител за 2014. годину 

 
I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  на Програм рада пољочуварске службе у општини Тител за 2014. 
годину, који је донело Општинско веће општине Тител, на  39. седници одржаној  25.03.2014. године 

 
II 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Тител“. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТИТЕЛ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:  20 -5 /2014-I 
Дана:  02.04. 2014. године       Председник скупштине 
Т и т е л             Гојко Костић, с.р. 
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02. април 2014. год.          Службени лист општине Тител          број: 4         страна 73.  

          
  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА        
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ТИТЕЛ      
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: 06-10-2/2014-III 
Дана: 12.03.2014. 
Тител, Главна 1 
Тел: 021 860-186 
Факс: 021  861-553 
 
 На основу члана 57. тачка 7. и члана 81. став 3. Статута општине Тител („Службени лист општине 
Тител“ бр. 3/2002, 1/2005 и 18/2008) и члана 27. став 1, а у вези са чланом 30. став 2. Одлуке о Општинском 
већу општине Тител („Службени лист општине Тител“ бр. 5/2009), Општинско веће на 38.седници, дана 
12.03.2014. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 
1. 

 Љиљана Чонкић, дипломирани правник из Жабља, разрешава се дужности начелника Општинске 
управе са 12. 03. 2014. године, на лични захтев.  
 

2. 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Тител“.  
 
 
                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                    Драган Божић, с.р. 
 
 На основу члана 46. став 1. тачка 8. 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 20. седници која  је  одржана  
дана 02.04. 2014. године доноси  
 

РЕШЕЊЕ 
О  ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ 
 

 1. УТВРЂУЈЕ СЕ ПРЕСТАНАК МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ, 
ЈОВАНЧЕВИЋ МИЛОРАДУ  из  Шајкаша  - са изборне листе „СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА- ДР 
АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ“ , због наступања смрти, 
 
         2.  Решење  објавити у Службеном листу општине Тител. 
 
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
ОПШТИНА ТИТЕЛ                                                          
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                        Председник СО                                        
Број: 02- 11 / 2014-I                                                                Гојко Костић, с.р. 
Дана: 02.04. 2014. године 
Т и т е л 
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 страна 74.     број: 4                Службени лист општине Тител       02. април 2014. год.  

                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 20. седници која је одржана 
дана  02.04. 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 „СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ДР АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ“  и то: 

                   
1. ЗОРИЦИ ЧОРТО  из Титела. 

 
1.  Мандат новог одборника почиње да тече даном потврђивања мандата 

и траје до истека мандата одборника коме је престао 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 25.03.2014. године  разматрала је 
чињеницу да је дана 30.01.2014. године наступила смрт одборника Милорада Јованчевића из Шајкаша, са 
изборне листе  „СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА –ДР АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ“  те му је сходно 
члану 46. став 1. тачка 8. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС бр.129/2007 и 34/2010 - 
одлука УС и 54/2011 ) престао мандат пре истека времена на које је  изабран. 
                     Изборна комисија је у складу са чланом 48. Закона о локалним изборима а на  основу писмене  
изјаве кандидата одборника Багић Стојана о неприхватању мандата за одборника и писмене сагласности 
кандидата Зорице Чорто да прихвата мандат за одборника, издала Уверење о додели мандата за одборника 
Скупштине општине Тител  Зорици Чорто из Титела, са  изборне листе  „СРПСКА РАДИКАЛНА 
СТРАНКА –ДР АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ“ . 
                                               
                      На основу изнетог, Скупштина општине Тител, применом члана 48. и члана 56. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“ број 129/2007, 34/2010- одлука 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: 013- 10 /2014-I        Председник СО  
Дана: 02.04. 2014. године        Гојко Костић с.р. 
Т и т е л                            
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02. април 2014. год.          Службени лист општине Тител          број: 4         страна 75.  

 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 Тител на 20, седници одржаној дана 02.04.2014. године, 
доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ  

ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ  
 

1. 
 Радован Стојков  из Гардиноваца,  разрешава се дужности председника Управног одбора Фонда за 
развој пољопривреде општине Тител, због подношења оставке. 

 
2. 

            Ђуро Кукрић из Шајкаша, разрешава се дужности члана Управног одбора Фонда за развој 
пољопривреде општине Тител. 
 

3. 
      Ђуро Кукрић из Шајкаша, именују се за председника Управног  одбора Фонда за развој 
пољопривреде општине Тител 
  

4. 
  Радован Стојков из Гардиноваца именују се за, члана Управног одбора Фонда за развој 
пољопривреде општине Тител. 
 

5. 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Тител“. 

 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ТИТЕЛ  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 02-10/2014-I               ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 02.04. 2014. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Тител                     Гојко Костић с.р.    
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