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Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА ТИТЕЛ  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 463-13/2016-I 
Дана: 09.09.2016. године 
Т и т е л  
 
 

На основу члана  99. став 5. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 
81/09, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), 
члана 29. став 1. тачка 27. и 81. Статута општине Тител ("Службени лист општине Тител" бр. 10/14-
пречишћен текст) и члана 14. и 15.  Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта (Службени 
лист Општине Тител, бр.9/16) , Скупштина општине Тител на 6. седници одржаној  09.09. 2016. године, 
доноси следеће: 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 
 
I 

ОТУЂУЈЕ СЕ грађевинско земљиште у јавној својини, површине 42.271m2, парцела број 676, 
уписанa у лист непокретности број 2055 К.О. Мошорин, из јавне својине Општине Тител, путем 
прикупљања понуда јавним огласом и преноси предузећу „BIOENERGY MIHALJEV“  D.O.O. ŠAJKAŠ,  
матични број: 21222500, ПИБ: 109678522, Николе Тесле 29, Шајкаш, по цени од 1.825.958,00 динара ради 
изградње породично стамбеног објекта, породично стамбено – пословног објеката, пословно – стамбеног 
објекта, пословног објекта и мањег производног објекта или складишног објекта. 

 
II 

ОБАВЕЗУЈУ СЕ предузеће „BIOENERGY MIHALJEV“  D.O.O. ŠAJKAŠ  да у року од  30 дана од 
дана правоснажности овог решења, са  Општином Тител закључи Уговор о отуђењу грађевинског 
земљишта, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.  

 
III 

Грађевинско земљиште из тачке 1. овог решења инфраструктурно је неопремљено. Купац има 
обавезу да на предметном земљишту о свом трошку сноси све евентуалне трошкове припремања парцеле. 
 
 

IV 
Укупан износ  за отуђење непокретности из тачке 1. овог решења  умањује се  за износ уплаћеног 

депозита у висини од 182.595,80 динара  а разлика у износу од 1.643.362,20 динара  уплаћује се на уплатни 
рачун број: 840-811151843-89 са позивом на број: 60-239.  
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О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу  члана 13. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта (Службени лист 
Општине Тител, бр.9/16), Комисија за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта објавила је дана 
04.08.2016. године јавни оглас о спровођењу поступка отуђења грађевинског земљишта у својини општине 
Тител, путем прикупљања понуда, за парцелу број 676 К.О. Мошорин, површине 42.271 m2. Јавни оглас о 
отуђењу био је оглашен у периоду  од 04.08.2016. године до 05.09.2016. године на огласној табли општине 
Тител, огласној табли МЗ Мошорин и у дневном листу „Дневник“.  

Комисија за отуђење грађевинског земљишта, заседела је дана 05.09.2016. године и сачинила 
записник у коме је констатовано да је поднета једна понуда, која је благовремена  и уредна, понуђача 
„BIOENERGY MIHALJEV“  D.O.O. ŠAJKAŠ  са понуђеним износом од 1.825.958, 00 динара. 

Надзорни одбор Јавног предузећа након разматрања записника о спроведеном поступку отварања 
понуда, утврдио је нацрт  решења о отуђењу грађевинског земљишта и доставио га Општинском већу.  
 

На основу наведеног решено је као у диспозитиву овог решења. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  Против овог решења може  се покренути  управни спор пред  
Управним судом у року од 30 дана од дана његовог достављања.  

 
 

Решење доставити: 
1. „BIOENERGY MIHALJEV“  D.O.O. ŠAJKAŠ   
2. Јавно правобранилаштво 
3. Архиви 
 

Председник СО Тител 
  Весна Кнежевић, с.р. 

 
 
 На основу члана 65. Закона о експропријацији („Службени гласник РС“ број 53/95, 23/01 и 20/09) , 
члана 2. тачка 22. и члана 69. став 8. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 
81/09-исправка и 24/2011, 132/2014 и 145/2014) , члана 192. Закона о општем управном поступку 
(„Службени лист СРЈ“ број 33/97 ,31/01 и 30/2010), члана 29. став 1. тачка 27. Статута општине Тител 
(„Службени лист општине Тител“ број 10/2014 –пречишћен текст), и члана 2. став 1. тачка 3. 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) у 
предмету захтева ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ОГРАНАК 
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА  Нови Сад , Булевар ослобођења бр.100, да се установи право службености за 
изградњу електроенергетског објекта –измештање дела мешовитог вода 20 и 0,4 kV у улици Радничка на 
катастарским парцелама 1729/1 и 1741 КО Шајкаш, ЛН број 2715, земљиште  у грађевинском подручју у 
јавној својини општине Тител, Скупштина општине Тител, на 6.седници одржаној  09.09. 2016. године, 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. УСТАНОВЉАВА СЕ право службености пролаза за изградњу електроенергетског објекта - 

измештање дела мешовитог вода 20 и 0,4 kV у улици Радничка, на катастарским парцелама 1729/1 и 1741 
КО Шајкаш, ЛН број 2715, земљиште  у грађевинском подручју у јавној својини општине Тител. 

2. Службеност  пролаза из става 1. овог решења успоставља  се у складу са издатом Информацијом 
о локацији број 353-68/2016-IV-03 од 15.04.2016. године. 

3.На име одобрене службености пролаза измештања мешовитог вода  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА 
СРБИЈЕ ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА - ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА  Нови Сад , дужно је да општини 
Тител, исплати новчану накнаду за постављање водова у путном појасу. Висина новчане накнаде 

2 



 
 
09. септембар 2016. год.     Службени лист општине Тител      број: 11       страна 499. 

обрачунаће се на основу дужине трасе по дужном метру линијског вода који се поставља на грађевинском 
земљишту у јавној својини општине Тител. 

4.Накнада за конституисање службености пролаза плаћа се пре закључења Уговора о 
конституисању службености пролаза на грађевинском земљишту у јавној својини општине Тител. 

5.Овлашћује се ЈП “Простор“, Тител за доношења Решења о обрачунавању накнаде за постављање 
водова у путном појасу , из става 3. овог решења. 

6.Након правоснажности овог решења Општина Тител и  ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА - Огранак 
„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Нови Сад“, закључиће уговор којим ће се ближе уредити начин вршења 
службености. 

7.Обавезује се ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА – Огранак “ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Нови Сад“ да након 
извршених радова на – изградњи електроенергетског објекта предметне непокретности, јавну површину 
доведе у првобитно стање. 

8.Овлашћује се председник општине Тител, мр Драган Божић, за закључење уговора из става 6. овог 
решења.                                                                                                                 

                                                         
 

О б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 

ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА – Огранак “ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Нови Сад“, обратила се општини 
Тител, са захтевом да за установљавање права службености пролаза ради изградње  електроенергетског 
објекта - измештање дела мешовитог вода 20 и 0,4 kV у улици Радничка, на катастарским парцелама 1729/1 
и 1741 КО Шајкаш, ЛН број 2715, земљиште  у грађевинском подручју у јавној својини општине Тител, у 
складу са чланом 65. Закона о експропријацији и члана 69. Закона о планирању и изградњи.  

Уз захтев су приложили: Информацију о локацији број 353-68/2016-IV-03 од 15.04.2016. године 
инвеститору ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА – Огранак “ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА Нови Сад“ на кп. број 1729/1 
и 1741 КО Шајкаш, ЛН број 2715, земљиште  у грађевинском подручју у јавној својини општине Тител, 
извод из листа непокретности за катастарске парцеле у јавној својини општине Тител, на којима се 
установљава службеност. 

Из приложене документације извода из Листа непокретности, утврђено је да су катастарске парцеле 
уписане у Лист непокретности број 2715 КО Шајкаш, као земљиште у грађевинском подручју, у јавној 
својини на којој је носилац права својине  општина Тител. 

Овај орган је ценио поднети захтев и приложену документацију и утврдио да постоји потреба и 
целисходност установљавања права службености на парцели из изреке решења, јер је реч о линијском 
инфраструктурном објекту  у складу са Законом о планирању и изградњи . 

 На основу права општине да може предузети све акте располагања непокретностима у јавној својини 
на којима је носилац права својине и напред изнетог, донето је решење као у диспозитиву. 

 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења може се изјавити жалба Министарству финансија 
Републике Србије-Сектору за имовинско- правне послове, у року од 15 дана од дана пријема истог. Жалба се 
подноси преко првостепеног органа уз доказ о уплати републичке административне таксе.    
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНА ТИТЕЛ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 46-29/2016-I 
Дана: 09.09.2016.године     
                                                                                                                                        
                                                                                               

 
  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                      Весна Кнежевић, с.р. 
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  На основу члана 54. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“ број 72/09, 52/2011, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС),  члана 29. став 1. 
тачка 10. и члана 81. став 1. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број 10/2014-
пречишћен текст), Скупштина општине Тител на 6. седници одржаној 09. 09. 2016. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  

Основне школе „Светозар Милетић“ Тител 
 
 

I 
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора Основне школе „Светозар Милетић“ Тител, који су 

именовани решењем Скупштине општине Тител број: 02-62/2014-I од 22.08.2014. године и то: 
 
Представници родитеља: 
 
1. СИНИША МЕГА  из Титела                 
2. САВА ГАЈИН  из Лока                      
3. СЛАЂАНА МАЂАР из Лока 
 
 

II 
ИМЕНУЈУ СЕ чланови Школског одбора Основне школе „Светозар Милетић“ Тител и то:  

 
  Представници родитеља: 
 
1. САЊА ПЕНОВ  из Титела                 
2. РАДОЈКА ВУКОТИЋ  из Вилова                     
3. РАДОСЛАВА РАДОСАВЉЕВ  из Лока 
 
 

III 
РАЗРЕШАВА СЕ члан  Школског одбора Основне школе „Светозар Милетић“ Тител, који је 

именован решењем Скупштине општине Тител број: 02-12/2016-I од 21.01.2016. године и то: 
 

  Представник локалне самоуправе: 
 
1. ЖЕЉКО САВИЧИЋ 

 
 

IV 
ИМЕНУЈЕ СЕ члан Школског одбора Основне школе „Светозар Милетић“ Тител и то:  

 
 Представник локалне самоуправе: 
 
1. ЗОРИЦА ЧОРТО 
 
            Мандат именованих чланова тече од дана достављања решења школи. 
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О б р а з л о ж е њ е  
 

             Дана 06.09.2016. године, директор ОШ „Светозар Милетић“ Тител, обавестио је  дописом број 1442-
11/16,  Скупштину општине Тител, да Савет родитеља као законом овлашћени предлагач чланова Школског 
одбора из реда представника родитеља, није успео да одржи седницу због недостатка кворума, и  није  
остварио своје право да предложи чланове Школског одбора из реда родитеља за нову школску годину.За 
два досадашња члана из редова представника родитеља престао је основ по којем су именовани (деца су 
завршила осми разред) а трећи члан је поднео писмену оставку. 
            На основу горе наведеног, стекли су се услови предвиђени одредбом члана 54. став 12. и 13. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/09, 52/2011, 55/13, 35/15 – 
аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 – одлука УС), па је Скупштина општине донела Решење о разрешењу и 
именовању  чланова Школског одбора Основне школе „Светозар Милетић“ Тител.  
  
 
 

Упуство о правном средству: 
 
Против овог Решења може се покренути управни спор, пред Управним судом Републике Србије у 

Београду, у року од 30 дана од дана пријема Решења.  
 
 
 
Република Србија           
Аутономна Покрајина Војводина                        
ОПШТИНА ТИТЕЛ                                                                   Председник скупштине 
СКУПШТИНАОПШТИНЕ                                                          Весна Кнежевић  с.р.                                                         
Број: 02- 59 /2016-I 
Дана: 09.09.2016. 
Тител                                                              
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