
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
           ОПШТИНЕ ТИТЕЛ 
 
 

ГОДИНА XLVIV                        ТИТЕЛ, 11. ЈУЛ 2014.  ГОДИНЕ                                             БРОЈ 8. 
 

На основу члана 32. тачка 12.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), 
члана 29. тачка 13. и члана 81. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 3/2002, 1/2005 и 
18/08) Скупштина општине Тител на 23. седници одржаној дана 11.07.2014. године, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о престанку функције председника општине Тител 

 
I 

  ДРАГАНУ БОЖИЋУ из Шајкаша, ПРЕСТАЈЕ функција  председника општине Тител, због разрешења, 
даном одржавања седнице. 
 

II 
  Решење објавити у „Службеном листу општине Тител“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА ТИТЕЛ                                                          
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                  Председник СО  
Број: 02 - 26/2014- I          Гојко Костић, с.р. 
Дана: 11.07.2014. године 
Т и т е л 

 
 

На основу члана 50.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 29. 
тачка 13. и члана 81. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 3/2002, 1/2005 и 18/08) 
Скупштина општине Тител на 23. седници одржаној дана 11.07.2014. године, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о престанку функције заменика председника општине Тител 

 
I 

 МАРИНКУ ТРИВУНОВИЋУ из Шајкаша, ПРЕСТАЈЕ функција  заменика председника општине Тител, 
због разрешења председника општине Тител, даном одржавања седнице. 
 

II 
  Решење објавити у „Службеном листу општине Тител“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА ТИТЕЛ                                                          
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                 Председник СО 
Број: 02 -27 /2014- I        Гојко Костић, с.р. 
Дана: 11.07.2014. године 
Т и т е л 
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 страна 168.     број: 8              Службени лист општине Тител             11. јул 2014. год. 

На основу члана 50.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007),  81. 
Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 3/2002, 1/2005 и 18/2008), Скупштина 
општине Тител на 23. седници  која је одржана дана 11.07.2014.године, доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о престанку функције  чланова Општинског већа  општине Тител 

 
I 

 КОНСТАТУЈЕ СЕ ДА члановима Општинског већа општине Тител: 
 

1. СИМЕУН ПАНИЋ   из Вилова 
 2. ЛАЗАР НЕСТОРОВИЋ  из Мошорина  
  3. ЂОРЂЕ ВУЈКОВ   из Лока 

4. РУЖА ЈОВАНОВИЋ  из Мошорина   
 5. БЕЛДИ ВИЛМОШ   из Титела 
 6. НОВИЦА МАРКОВИЋ  из Шајкаша  
 7. БРАНИСЛАВ БЛАЖЕВИЋ  из Титела 

8. ЗЛАТАНА ТОДОРОВИЋ  из Титела 
9. ЉУБИНКО КРУНИЋ  из Мошорина,   

 
ПРЕСТАЈЕ ФУНКЦИЈА чланова Општинског већа општине Тител, због разрешења председника 

општине Тител, са даном 11.07.2014. године.  

II 
 Решење објавити у „Службеном листу општине Тител“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА ТИТЕЛ                                                         
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                            
Број: 02 - 28/2014- I        Председник СО 
Дана: 11.07.2014. године                  Гојко Костић, с.р. 
Т и т е л 
 

На основу члана 32. тачка 12. и члана 43. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“ број 129/2007), члана 29. тачка 13. и члана 81. Статута општине Тител („Службени лист општине 
Тител“ број 3/2002, 1/2005 и 18/08) Скупштина општине Тител на 23. седници одржаној дана 11.07.2014. 
године, доноси  

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору председника општине Тител 

 
I 

МИЛАН НАСТАСИЋ из Титела, ИЗАБРАН ЈЕ за председника општине Тител. 
 

II 
Решење објавити у „Службеном листу општине Тител“. 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА ТИТЕЛ                                                          
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                              
Број: 02 - 29/2012- I         Председник СО 
Дана: 11.07.2014. године       Гојко Костић, с.р. 
Т и т е л 
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11. јул 2014. год.            Службени лист општине Тител           број: 8         страна 169.  

На основу члана 32. тачка 12. и члана 43. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“ број 129/2007), члана 29. тачка 13. и члана 81. Статута општине Тител („Службени лист општине 
Тител“ број 3/2002, 1/2005 и 18/2008), Скупштина општине Тител на 23. седници  која је одржана дана 
11.07.2014. године, доноси  

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору заменика председника општине Тител 

I 
ДАРКО ЈЕРКОВ из Титела, ИЗАБРАН ЈЕ за заменика председника општине Тител. 

II 
 Решење објавити у „Службеном листу општине Тител“. 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА ТИТЕЛ                                                          
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                Председник СО  
Број: 02- 30/2014- I        Гојко Костић, с.р. 
Дана: 11.07.2014. године 
Т и т е л 
 

На основу члана 32. тачка 12. и члана 45. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“ број 129/2007), члана 29. тачка 13. и члана 81. Статута општине Тител („Службени лист општине 
Тител“ број 3/2002, 1/2005 и 18/2008), Скупштина општине Тител на 23. седници  која је одржана дана 
11.07.2014.године, доноси  

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору чланова Општинског већа  општине Тител 

I 
 За чланове Општинског већа општине Тител  ИЗАБРАНИ СУ: 

 1. ДУШАН МИЛЕКИЋ  из Титела 
 2. ЛАЗАР НЕСТОРОВИЋ  из Мошорина  
  3. СИМЕУН ПАНИЋ   из Вилова 

4. СТАНИМИР ЏАМБАС  из Мошорина   
 5. БЕЛДИ ВИЛМОШ   из Титела 
 6. БОРИСЛАВ ЈАЊАНИН  из Шајкаша  
 7. БРАНИСЛАВ БЛАЖЕВИЋ  из Титела 

8. ЂОКА ЋУРЧИЋ   из Вилова 
9. МИЛЕНКО ГАЛИЋ   из Гардиноваца   

II 
 Председник општине и заменик председника општине су чланови општинског већа по функцији. 
 

III 
 Председник општине је председник општинског већа. 
 

IV 
 Решење објавити у „Службеном листу општине Тител“. 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА ТИТЕЛ                                                         
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                               Председник СО  
Број: 02 - 31/2014- I       Гојко Костић, с.р. 
Дана: 11.07.2014. године 
Т и т е л 
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 страна 170.     број: 8              Службени лист општине Тител             11. јул 2014. год. 

 На основу члана 13. став 3. и 4. и члана 14. став 1. Закона о локалним изборима („Службени 
гласникРС” број 129/07, 34/10-УС и 54/11), члана 29. и члана 81. став 1. Статута општине Тител 
(„Службени лист општине Тител” број 3/02, 1/05 и 18/08), Скупштина општине Тител на 23.седници 
одржаној дана 11.07.2014.године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА, 
ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА 

ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ У СТАЛНОМ САСТАВУ 
 

I 
Разрешавају се дужности у Изборној комисији општине Тител: 

 
1. ЉИЉАНА СТАЈИЋ ИВАНОВ, дипл.правник – председник, (СНС) 

         МИЛАНА ЂУРИЋ, дипл.правник – заменик председника, (СПС) 
 

2. МИРОЉУБ МЕДАКОВИЋ – члан, (СНС) 
         РАДА СТОЈКОВ – заменик члана, (СНС) 
 

3. СТАНКО ЛИСИЦА – члан, (СНС) 
         ПАВЛЕ МАРИЋ – заменик члана, (СНС) 
 

4. СЛАВКО ЋЕЛАП, – члан, (СНС) 
         ЖИКА СТАНКОВИЋ, – заменик члана, (СНС) 
 

5. СЛАВКО БЕКТАШ – члан (СПС) 
         СТЕФАН СТЕВИЋ – заменик члана (СПС) 
 

6. СТОЈАН ПЛАВАША – члан (УРС) 
         СЛАЂАНА МАЏАРЕВИЋ – заменик члана (УРС) 
 

7. БОРИСЛАВ ЈАЊАНИН – члан (СРС) 
         ЈОВАН ПАУНАЦ – заменик члна (СРС) 
 

8. СЛАВОЉУБ РАДИЋ – члан (ДС) 
          ЗОРАН БОШЊАК – заменик члана (ДС) 
 

9. НАДЕЖДА СТОЈАНОВИЋ – члан (ДС) 
         МИРОСЛАВ ЛОЗАНОВ – заменик члана (ДС) 
 

II 
Разрешава се дужности секретара Изборне комисије Олгица Грилец Тот, дипл. правник. 
Разрешава се дужности заменика секретара Изборне комисије Гордана Живковић, дипл. правник. 

 
III 

У Изборну комисију општине Тител именују се: 
 

1. СЛАВОЉУБ РАДИЋ – дипл.правник – председник, (ДС) 
       МИРОСЛАВ ЛОЗАНОВ – дипл.правник – заменик председника, (ДС) 
 

2. ЗОРАН БОШЊАК – члан, (ДС) 
      СЛАЂАН МИЛЕНКОВИЋ, – заменик члана, (ДС) 
 

3. ДРАГИЦА РАДИЋ – члан, (ДС) 
        ДАРКО ЈАКОВЉЕВИЋ, – заменик члана, (ДС) 
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4. СЛАВКО БЕКТАШ – члан, (СПС) 
        СТЕФАН СТЕВИЋ – заменик члана, (СПС) 
 

5. СТОЈАН ПЛАВАША – члан (УРС) 
       НЕНАД САВАНОВИЋ – заменик члана (УРС) 
 

6. БОРИСЛАВ ЈАЊАНИН – члан (СРС) 
      ЈОВАН ПАУНАЦ – заменик члна (СРС) 
 

7. ЉИЉАНА СТАЈИЋ ИВАНОВ – члан, (СНС) 
      МИЛАНА ЂУРИЋ,  – заменик члана, (СПС) 
 

8. СТАНКО ЛИСИЦА – члан, (СНС) 
        ПАВЛЕ МАРИЋ – заменик члана, (СНС) 
 

9. СЛАВКО ЋЕЛАП, – члан, (СНС) 
        ЖИКА СТАНКОВИЋ, – заменик члана, (СНС) 
 

IV 
За секретара Изборне комисије именује се Олгица Грилец Тот, дипл. правник. 
За заменика секретара Изборне комисије именује се Гордана Живковић дипл. правник. 

 
V 

Решење објавити у „Службеном листу општине Тител“. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба надлежном 
Управном суду, у року од 24 часа од доношења решења. 
 
Републикa Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА ТИТЕЛ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 02-32/14 - I       Председник скупштине 
Дана: 11.07.2014. године          Гојко Костић, с.р. 
Т и т е л 
 
 
 На основу члана 34. и 81. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител 
број:3/2002,1/2005 и 18/2008), и члана 3.Одлуке о образовању радних тела Скупштине општине Тител  
(„Сл.лист општине Тител број 18/2008), Скупштина општине Тител на 23. седници одржаној дана 
11.07.2014.  године доноси  
  

РЕШЕЊЕ O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
 ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА МАНДАТНО ИМУНИТЕТСКЕ КОМИСИЈЕ 

 
I 

Разрешавају се председник и чланови мандатно-имунитетске комисије:     
Милан Тодоровић – председник, 
Весна Кнежевић - члан 
Станко Павловић - члан 
Милан Ковачић - члан 
Милан Настасић - члан 
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II 
Именују се председник и чланови мандатно-имунитетске комисије:  
Рада Погачар - председник 
Весна Кнежевић - члан  
Слађана Маџаревић - члан  
Павле Петровић – члан 
Милан Ковачић - члан 

 
III 

 Надлежност, послови и задаци комисије су:  
Разматра питања која се односе на имунитетска права одборника, разматра разлоге за престанак мандата  
појединих одборника пре истека времена на које су изабрани, сарађије са изборном комисијом јединице  
локалне самоуправе по питању утврђивања престанка мандата и издавања уверења за новог  
одборника,обавештава Скупштину општине о престанку мандата одборника и потврђивању мандата нових  
одборника и доставља Скупштини општине предлог акта за утврђивање престанка мандата одборника пре  
истека времена на који су бирани, односно потврђивање мандата новом одборнику. 
  

IV 
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Тител“  
  
Република Србија                                                                      
Аутономна Покрајина                                                               
ОПШТИНА ТИТЕЛ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      ПРЕДСЕДНИК СО 
Број: 02-33/2014-I         Гојко Костић с.р. 
Датум: 11.07.2014.године 
 
 
 На основу члана 58. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), 
члана 5. Одлуке о организацији Општинске управе општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 
12/2013), члана 65. став 1. и члана 81. став 2. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 
3/2002, 1/2005 и 18/2008), председник општине Тител, дана 11.07.2014. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о разрешењу помоћника председника општине 

 
I 

 ДЕЈАН КУЉА, професор физичког васпитања,  РАЗРЕШАВА  СЕ, функције помоћника 
председника општине за привреду, пре истека времена на које је постављен, због престанка мандата 
председника општине. 

 
II 

Решење објавити у „Службеном листу општине Тител“.  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                                                         Председник општине 
ОПШТИНА ТИТЕЛ                                                                             Милан Настасић, с.р. 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                     
Број: 02-34/2014-II 
Дана: 11.07.2014. године 
Т и т е л 
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 На основу члана 58. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), 
члана 5. Одлуке о организацији Општинске управе општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 
12/2013), члана 65. став 1. и члана 81. став 2. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 
3/2002, 1/2005 и 18/2008), председник општине Тител, дана 11.07.2014. године доноси 

Р Е Ш Е Њ Е  
о постављењу помоћника председника општине 

I 
 ДЕЈАН КУЉА, професор физичког васпитања,  ПОСТАВЉА СЕ, за помоћника председника 
општине за привреду (у даљем тексту: помоћник председника општине). 
 

II 
Помоћник председника општине покреће иницијативе на изради плана развоја општине; учествује у 

изради конкретних развојних пројеката и изради финансијских конструкција за исте; координира радом и 
активностима на изради и писању пројеката у области привреде, пољопривреде, водопривреде, шумарства 
и предузетништва; активно контактира са ресорно надлежним министарствима и секретаријатима у делу 
обезбеђења средстава за реализацију пројеката на које је општина аплицирала; учествује у изради 
стратегије развоја општине и у изради конкретних развојих пројеката општине, прати реализацију 
постављених задатака и циљева; активно се бави привлачењем и довођењем страних инвеститора;  
анализира стање у овим областима и предлаже мере за решавање проблема; сарађује са руководиоцем 
Службе и начелником Општинске управе у решавању најсложенијих питања из надлежности Службе;  
учествује у припреми општих  аката које доносе органи општине из надлежности Службе, у изради 
извештаја и информација које припрема Службе; може учествовати у раду комисија које образује начелник 
Општинске управе без права одлучивања; подноси извештај о свом раду председнику општине, обавља и 
друге послове по налогу председника општине.   

.  
III 

Мандат помоћника председника општине траје до престанка мандата председника општине, а може 
бити разрешен и пре истека времена на које је постављен.  
 

IV 
Помоћник председника општине поставља се у Општинској управи општине Тител.  
Помоћник председника општине остварује права, обавезе и одговорности из рада и по основу рада у 

складу са законом и другим прописима којима се регулишу права, обавезе и одговорности запослених у 
јединицама локалне самоуправе.  

Помоћник председника општине остварује права, обавезе и одговорности из става 2. као и остала 
постављена лица у јединицама локалне самоуправе. 

 
V 

Помоћник председника општине за привреду почиње са радом на пословима и задацима овог радног 
места 14.07.2014.године.  

Појединачна решења везана за права, обавезе и одговорности из рада и по основу рада помоћника 
председника општине донеће начелник општинске управе. 

 
VI 

Решење објавити  у „Службеном листу општине Тител“.  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                                                         Председник општине 
ОПШТИНА ТИТЕЛ                                                                             Милан Настасић, с.р. 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                     
Број: 02-35/2014-II 
Дана: 11.07.2014. године 
Т и т е л 
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 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 
65/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Тител» број 5/2009), председник 
општине Тител је дана 2.07.2014 године, донео 
 

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 
У ОПШТИНИ ТИТЕЛ 

и расписује 
 
 

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ 

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 
 
 

I 
- Предмет јавног надметања - 

 
1. Расписује се оглас за јавну  лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини у Општини Тител у следећим катастарским општинама: 
 

КО Број  јавног 
надметања   

Површина 
(ха, ари, м2)

Почетна цена 
динара / ха 

Депозит 
20% 

укупно 
(дин) 

Период 
закупа 
(год) 

ЛОК 1 0,4055 24.574,00 1.993,00 1 
ЛОК 2 1,4198 22.755,00 6.461,00 1 
ЛОК 3 0,1594 27.781,00 885,00 1 
ЛОК 4 0,6084 15.469,00 1.882,00 1 
ЛОК 5 1,6969 24.308,00 8.250,00 1 
ЛОК 6 4,1227 21.028,00 17.338,00 1 
ЛОК 7 4,2301 22.126,00 18.719,00 1 
ЛОК 8 4,3519 23.451,00 20.412,00 1 
ЛОК 9 4,9112 24.091,00 23.663,00 1 
ЛОК 10 8,4025 25.827,00 43.402,00 1 

ВИЛОВО 13 1,7000 24.308,00 8.265,00 1 

ВИЛОВО 14 10,7192 24.308,00 52.113,00 1 

ВИЛОВО 15 0,5755 20.836,00 2.398,00 1 

ВИЛОВО 16 0,0228 13.891,00 63,00 1 
ВИЛОВО 17 0,0083 27.781,00 46,00 1 
ВИЛОВО 18 1,6994 20.836,00 7.082,00 1 
ВИЛОВО 19 9,4049 20.068,00 37.747,00 1 
ВИЛОВО 20 4,4052 22.000,00 19.383,00 1 
ВИЛОВО 21 2,2606 27.781,00 12.560,00 1 
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ВИЛОВО 22 2,0989 27.781,00 11.662,00 1 

ГАРДИНОВЦИ 26 1,7452 17.363,00 6.060,00 1 
ГАРДИНОВЦИ 27 13,0445 27.781,00 72.478,00 1 
ГАРДИНОВЦИ 28 3,5784 27.781,00 19.882,00 1 
ГАРДИНОВЦИ 29 12,9720 27.781,00 72.075,00 1 
ШАЈКАШ 32 5,3921 17.363,00 18.725,00 1 
ШАЈКАШ 33 0,7408 24.308,00 3.602,00 1 

МОШОРИН 40 4,3966 20.836,00 18.321,00 1 

МОШОРИН 41 0,3276 22.884,00 1.499,00 1 

МОШОРИН 42 0,3666 24.308,00 1.782,00 1 

МОШОРИН 43 0,0529 31.254,00 331,00 1 

МОШОРИН 44 1,7174 13.891,00 4.771,00 1 

МОШОРИН 45 12,9516 17.520,00 45.382,00 1 

МОШОРИН 46 2,4000 20.836,00 10.001,00 1 

МОШОРИН 47 30,5481 20.737,00 126.693,00 1 
ТИТЕЛ 50 0,8760 20.836,00 3.650,00 1 
ТИТЕЛ 51 0,1418 20.836,00 591,00 1 
ТИТЕЛ 52 1,0542 17.363,00 3.661,00 1 
ТИТЕЛ 53 0,3364 24.308,00 1.635,00 1 
ТИТЕЛ 54 1,8223 20.836,00 7.594,00 1 
ТИТЕЛ 55 0,2084 20.836,00 868,00 1 
ТИТЕЛ 56 0,5592 17.363,00 1.942,00 1 
ТИТЕЛ 57 2,7428 17.363,00 9.525,00 1 
ТИТЕЛ 58 0,7248 17.363,00 2.517,00 1 
ТИТЕЛ 59 0,2826 27.781,00 1.570,00 1 
ТИТЕЛ 60 0,1879 24.308,00 914,00 1 
ТИТЕЛ 61 0,4929 20.836,00 2.054,00 1 
ТИТЕЛ 62 0,1132 25.566,00 579,00 1 
ТИТЕЛ 63 10,4479 24.308,00 50.794,00 1 
ТИТЕЛ 64 11,8733 26.127,00 62.044,00 1 
ТИТЕЛ 65 10,0855 20.836,00 42.028,00 1 
ТИТЕЛ 66 21,5693 23.304,00 100.528,00 1 
ТИТЕЛ 67 3,2047 23.464,00 15.039,00 1 
ТИТЕЛ 68 1,1994 20.836,00 4.998,00 1 
УКУПНО                                         221,3596 хектара 

 
 
Лицитациони корак износи 1000,00 динара. 
 

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и 
списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), које је предмет издавања у закуп, 
може се извршити у згради Општине Тител у канцеларији бр.7 сваког радног дана од 8 до 13 часова.  
Контакт особе Млађен Ђурић и Ненад Панић, тел. 064/822-42-27 и  021/ 860-186. 
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3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове 
физичке недостатке. 
 
4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити:                
 

за  К.О.  ТИТЕЛ  дана  17.07.2014. од 9:00 часова 
за  К.О. ЛОК  дана 17.07.2014.  од  10:30 часова 
за  К.О. ВИЛОВО  дана 17.07.2014. од 11:30 часова 
за  К.О. ГАРДИНОВЦИ  дана  18.07.2014.  од 10:00 часова 
за  К.О. ШАЈКАШ   дана 18.07.2014.  од 11:00  часова 
за  К.О. МОШОРИН  дана 18.07.2014. од  12:00 часова 
 
5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак 
давања пољопривредног земљишта у закуп ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта. 

6. Све трошкове који настану по основу закупа пољопривривредног земљишта у државној својини 
сносиће лице које добије то земљиште у закуп. 

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу, не може се 
користити у друге сврхе. 

8. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.                                            
 

II 
– Услови за пријављивање на јавно надметање- 

 
1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у држaвној 

својини има: 
-правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има 

активан статус. 
   
 2. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује  следећом 
документацијом:  

- фотокопијом  личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка 
лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана 
објављивања огласа) за правна лица 

- фотокопијом потврде о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из текуће 
године. 
          3. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале докумената из тачке 2. 
овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан 
да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. овог одељка 
Комисији за спровођење поступка јавног надметања. 
        4. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном 
се сматра да је одустао од јавног надметања. 
        5. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног 
органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени 
представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању .  
      6.  Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у 
тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа, 
за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске  управе Тител број: 840-754804-84. одобрење 
по моделу 97, позив на број 60-239. 

           
7. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. 

Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији 
понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком 
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Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња 
рeда и дисциплине. 

 
8. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи, 

који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља после 
уплате депозита. 

 
9. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање  једна пријава. 
 
10. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини немају правна и физичка лица која нису испунила све обавезе из ранијих или 
текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини као и она која су извршила 
ометање поседа пољопривредног земљишта или која су нарушавала несметано одвијање било ког 
дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у 
закуп. 

 
III 

– Документација за пријављивање на јавно надметање – 
  

• формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан)  
• доказ о уплати депозита 
• лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији 

од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица 
• потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из текуће 

године 
Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу 

преузети сваког радног дана на писарници Општине Тител. Потребно је да се понуђач благовремено упозна 
са саржајем формулара пријаве. 

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише: 
 
На предњој страни: 
 

•  Адреса: Општина Тител, улица и број:  Главна бр.1, Комисији за спровођење 
поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 

• Број јавног надметања ____ (навести и КО) 
На задњој страни: 

•  име и презиме/назив и адреса понуђача 
 Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација. 

 
IV 

– Рок за подношење пријаве - 
 

Рок за подношење документације за пријављивање је до 12:00 сати, дана 28.07.2014 године. 
Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске  управе Општине Тител до 
наведеног рока, без обзира на начин достављања. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
 

V 
– Јавно надметање - 

 
Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I. овог Огласа одржаће се у згради 

ОпштинеТител,  улица и број: Главна бр 1. и то: 
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1. К.О. ТИТЕЛ  дана 30.07.2014. године са почетком у 10:00 часова 
2. К.О. МОШОРИН дана 30.07.2014. године са почетком у 10:00 часова 
3. К.О. ШАЈКАШ  дана 30.07.2014. године са почетком у 10:00 часова  
4. К.О. ВИЛОВО  дана 30.07.2014. године са почетком у 10:00 часова 
5. К.О. ГАРДИНОВЦИ дана 30.07.2014. године са почетком у 10:00 часова  
6. К.О. ЛОК  дана  30.07.2014. године са почетком у 10:00 часова 

 
VI 

- Плаћање закупнине - 
 
 Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавне 
лицитације.  

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије 
на дан уплате. 
 

VII 
– Средства обезбеђења плаћања - 

 
Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 10 дана од правоснажности одлуке достави доказ о 

уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде 
и заштите животне средине  преко Општинске управе Општине Тител. 

 За уговоре чији је рок трајања дужи од једне године закупац плаћа закупнину најкасније до 
30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа доставља и : 

• гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта 
или 

• уговор о јемству јемца ( правно лице ) или  
• доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења 

плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена 
закупнина за последњу годину закупа 
 

Уколико закупац не достави уплату из става 2. ове тачке уговор о закупу се раскида а закупнина ће 
бити наплаћена из средстава обезбеђења наплате.  
 

Ову одлуку објавити у службеном гласилу јединице локалне самоуправе Општине Тител   на 
огласној табли Општинске управе Тител и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за 
подношење пријава рачунати од дана објављивања у службеном гласилу јединице локалне самоуправе 
Тител . 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ТИТЕЛ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-23/2014-IV-03                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 02.07.2014.године                      мр Драган Божић с.р. 
                                                                                                         
  
 
 
                                                                                                               
 




