
 

Година XLIII–Број 9. ТЕМЕРИН  26. АВГУСТ  2010. Примерак 100,00 динара

125.

На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник општине Темерин, дана  25.08.2010. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПЕТЕФИ Д.О.О. ТЕМЕРИН
 ЧУРУШКИ ПУТ ББ. ТЕМЕРИН

по основу права пречег закупа (инфраструктура)

    1. ПЕТЕФИ Д.О.О. Темерин, Чурушки пут бб. Темерин,  даје се у закуп
пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 88,3142 ha, које
се  налази  у  општини  Темерин,  катастарска  парцела  бр.11031,  уписанa у  лист
непокретности број 8678, за к.о. Темерин, по основу права пречег закупа.

    2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три
године. 

                3.  Закупнина  земљишта  из  тачке  1.  ове  одлуке  износи  2.925.396,95
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан
доношења  Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  кориђења  пољопивредног
земљишта општине Темерин износи 28.099,10 Евра.

Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се у року од осам (8) дана од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 
 

                            4. Услови, начин и рок плаћања закупнине земљишта из тачке 1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 



Број 9. Службени лист општине Темерин   26.08.2010. Страна 2

О б р а з л о ж е њ е

Одредбом  члана  64.  став  3.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 

                                    Одлуком  о  одређивању  надлежног  органа  за  спровођење  поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

                                    Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  је  дана  17.05.2010.
године расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег
закупа, у складу са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном
земљишту.
         На  објављени јавни  позив  пријавила  су  се  три  привредна  субјекта и
четири  физичка  лица.  ПЕТЕФИ  Д.О.О.  Темерин,  Чурушки  пут  бб.  Темерин,  је
испуњавао услове предвиђене огласом.

Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини Темерин је   30.083,15 динара по хектару, што je  прерачунато у Евро по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надментања износило 318,17
Евра.
                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште  по  основу  права
пречег закупа, да у закуп ПЕТЕФИ Д.О.О. Темерин, Чурушки пут бб. Темерин.   
                   С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
         Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у
Службеном листу Општине Темерин.
                   Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-31/2010-03                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:25.08.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н                                                                 АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.
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126.

На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник oпштине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПЕТЕФИ Д.О.О. ТЕМЕРИН 
ЧУРУШКИ ПУТ ББ. ТЕМЕРИН

по основу права пречег закупа (инфраструктура)

    1. ПЕТЕФИ Д.О.О. Темерин, Чурушки пут бб. Темерин,  даје се у закуп
пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 40,5180 ha, које
се налази у општини Темерин, катастарске парцеле бр.11034/1, 11032, 11033 уписане
у лист непокретности број 8678, за к.о. Темерин, по основу права пречег закупа.

    2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три
године. 

              3.  Закупнина  земљишта  из  тачке  1.  ове  одлуке  износи  1.455.135,27
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан
доношења  Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  кориђења  пољопивредног
земљишта општине Темерин износи 13.976,90 Евра.

Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се у року од осам (8) дана од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 
 

                            4. Услови, начин и рок плаћања закупнине земљишта из тачке 1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбом  члана  64.  став  3.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 
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                                    Одлуком  о  одређивању  надлежног  органа  за  спровођење  поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

                                    Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  је  дана  17.05.2010.
године расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег
закупа, у складу са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном
земљишту.
         На  објављени јавни  позив  пријавила  су  се  три  привредна  субјекта и
четири  физичка  лица.  ПЕТЕФИ  Д.О.О.  Темерин,  Чурушки  пут  бб.  Темерин,  је
испуњавао услове предвиђене огласом.

Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини Темерин је   32.615,53 динара по хектару, што je  прерачунато у Евро по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надментања износило 344,96
Евра.
                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште  по  основу  права
пречег закупа, да у закуп ПЕТЕФИ Д.О.О. Темерин, Чурушки пут бб. Темерин.   
                   С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
         Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у
Службеном листу Општине Темерин.
                   Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-32/2010-03         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана: 25.08.2010.године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н                                                                 АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.   

127.

На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде,  шумарства  и  број:  320-11-2276  2010-15  од  25.08.  2010.  године,
председник oпштине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси
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О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПЕТЕФИ Д.О.О. ТЕМЕРИН
ЧУРУШКИ ПУТ ББ. ТЕМЕРИН

по основу права пречег закупа (инфраструктура)

    1. ПЕТЕФИ Д.О.О. Темерин, Чурушки пут бб. Темерин,  даје се у закуп
пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 42,3024 ha, које
се  налази  у  општини  Темерин,  катастарска  парцела  бр.  11034/2 уписанa у  лист
непокретности број 8678, за к.о. Темерин, по основу права пречег закупа.

    2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три
године. 

              3.  Закупнина  земљишта  из  тачке  1.  ове  одлуке  износи  1.564.953,91
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан
доношења  Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  кориђења  пољопивредног
земљишта општине Темерин износи 15.031,73 Евра.

Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се у року од осам (8) дана од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 
 

                            4. Услови, начин и рок плаћања закупнине земљишта из тачке 1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбом  члана  64.  став  3.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 

                                    Одлуком  о  одређивању  надлежног  органа  за  спровођење  поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

                                    Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  је  дана  17.05.2010.
године расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег
закупа, у складу са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном
земљишту.
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         На објављени јавни позив пријавила су се три привредна субјекта и четири
физичка лица.  ПЕТЕФИ Д.О.О.  Темерин,  Чурушки пут  бб.  Темерин,  је  испуњавао
услове предвиђене огласом.

Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини Темерин је   33.597,40 динара по хектару, што je  прерачунато у Евро по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надментања износило 355,34
Евра.
                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште  по  основу  права
пречег закупа, да у закуп ПЕТЕФИ Д.О.О. Темерин, Чурушки пут бб. Темерин.   
                   С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
         Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у
Службеном листу Општине Темерин.
                   Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-33/2010-03        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:25.08.2010. године
Т Е  М  Е  Р  И  Н                                                                   АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.   

128.

На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник oпштине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПЕТЕФИ Д.О.О. ТЕМЕРИН
ЧУРУШКИ ПУТ ББ. ТЕМЕРИН

по основу права пречег закупа (инфраструктура)

    1. ПЕТЕФИ Д.О.О. Темерин, Чурушки пут бб. Темерин,  даје се у закуп
пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 77,4281 ha, које
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се  налази  у  општини  Темерин,  катастарске  парцеле  бр.  11039,  11040,  11038/2
уписане у лист непокретности број 8678, за к.о. Темерин,  по основу права пречег
закупа.

   2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три
године. 

              3.  Закупнина  земљишта  из  тачке  1.  ове  одлуке  износи  2.711.713,03
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан
доношења  Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  кориђења  пољопивредног
земљишта општине Темерин износи 26.046,61 Евра.

Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се у року од осам (8) дана од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 
 

                            4.  Услови,  начин и рок плаћања закупнине земљишта из тачке 1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбом  члана  64.  став  3.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 

                                    Одлуком о одређивању надлежног органа за спровођење поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

                                    Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  је  дана  17.05.2010.
године расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег
закупа, у складу са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном
земљишту.
        На  објављени јавни  позив  пријавила  су  се  три  привредна  субјекта и
четири  физичка  лица.  ПЕТЕФИ  Д.О.О.  Темерин,  Чурушки  пут  бб.  Темерин,  је
испуњавао услове предвиђене огласом.

Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини Темерин је   31.806,38 динара по хектару, што je  прерачунато у Евро по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надментања износило 336,40
Евра.
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                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште  по  основу  права
пречег закупа, да у закуп ПЕТЕФИ Д.О.О. Темерин, Чурушки пут бб. Темерин.
                   С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
         Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у
Службеном листу Општине Темерин.
                   Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-34/2010-03                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:25.08.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н                                                                 АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.   

129.

На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник општине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПЕТЕФИ Д.О.О. ТЕМЕРИН
 ЧУРУШКИ ПУТ ББ. ТЕМЕРИН

по основу права пречег закупа (инфраструктура)

    1. ПЕТЕФИ Д.О.О. Темерин, Чурушки пут бб. Темерин,  даје се у закуп
пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 49,2162 ha, које
се  налази  у  општини  Темерин,  катастарска  парцела  бр.  11038/1  уписанa у  лист
непокретности број 8678, за к.о. Темерин, по основу права пречег закупа.

    2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три
године. 

              3.  Закупнина  земљишта  из  тачке  1.  ове  одлуке  износи  1.741.097,91
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан
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доношења  Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  кориђења  пољопивредног
земљишта општине Темерин износи 16.723,64 Евра.

Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се у року од осам (8) дана од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 
 

                            4. Услови, начин и рок плаћања закупнине земљишта из тачке 1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

   Одредбом члана 64.  став 3.  Закона о пољопривредном земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 

                                    Одлуком  о  одређивању  надлежног  органа  за  спровођење  поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

                                    Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  је  дана  17.05.2010.
године расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег
закупа, у складу са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном
земљишту.
        На  објављени јавни  позив  пријавила  су  се  три  привредна  субјекта и
четири  физичка  лица.  ПЕТЕФИ  Д.О.О.  Темерин,  Чурушки  пут  бб.  Темерин,  је
испуњавао услове предвиђене огласом.

Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини Темерин је   32.128,04 динара по хектару, што je  прерачунато у Евро по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надментања износило 339,80
Евра.
                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште  по  основу  права
пречег закупа, да у закуп ПЕТЕФИ Д.О.О. Темерин, Чурушки пут бб. Темерин.   
                   С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
         Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у
Службеном листу Општине Темерин.
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                   Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-35/2010-03       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:25.08.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н                                                                 АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.

130.

На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник општине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПЕТЕФИ Д.О.О. ТЕМЕРИН
ЧУРУШКИ ПУТ ББ. ТЕМЕРИН

по основу права пречег закупа (инфраструктура)

    1. ПЕТЕФИ Д.О.О. Темерин, Чурушки пут бб. Темерин,  даје се у закуп
пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 22,8994 ha, које
се  налази  у  општини  Темерин,  катастарска  парцела  бр.  11041/2 уписанa у  лист
непокретности број 8678, за к.о. Темерин, по основу права пречег закупа.

    2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три
године. 

             3.  Закупнина  земљишта  из  тачке  1.  ове  одлуке  износи  739.701,22
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан
доношења  Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  кориђења  пољопивредног
земљишта општине Темерин износи 7.105,00 Евра.

Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се у року од осам (8) дана од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 
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                            4.  Услови,  начин  и  рок  плаћања  закупнине  земљишта  из  тачке  1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбом  члана  64.  став  3.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 

                                    Одлуком  о  одређивању  надлежног  органа  за  спровођење  поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

                                    Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  је  дана  17.05.2010.
године расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег
закупа, у складу са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном
земљишту.
         На  објављени јавни  позив  пријавила  су  се  три  привредна  субјекта и
четири  физичка  лица.  ПЕТЕФИ  Д.О.О.  Темерин,  Чурушки  пут  бб.  Темерин,  је
испуњавао услове предвиђене огласом.

Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини Темерин је   29.336,03 динара по хектару, што je  прерачунато у Евро по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надментања износило 310,27
Евра.
                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште  по  основу  права
пречег закупа, да у закуп ПЕТЕФИ Д.О.О. Темерин, Чурушки пут бб. Темерин.   
                   С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
         Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у
Службеном листу Општине Темерин.
                   Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-36/2010-03  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:25.08.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н                                                            АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.  
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131.

На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник општине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПЕТЕФИ Д.О.О. ТЕМЕРИН
 ЧУРУШКИ ПУТ ББ. ТЕМЕРИН

по основу права пречег закупа (инфраструктура)

    1. ПЕТЕФИ Д.О.О. Темерин, Чурушки пут бб. Темерин,  даје се у закуп
пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 6,5101 ha, које се
налази  у  општини  Темерин,  катастарска  парцела  бр.  11041/3  уписанa у  лист
непокретности број 8678, за к.о. Темерин, по основу права пречег закупа.

    2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три
године. 

              3.  Закупнина  земљишта  из  тачке  1.  ове  одлуке  износи  210.290,62
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан
доношења  Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  кориђења  пољопивредног
земљишта општине Темерин износи 2.019,89 Евра.

Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се у року од осам (8) дана од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 

                            4. Услови, начин и рок плаћања закупнине земљишта из тачке 1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

   Одредбом члана 64.  став 3.  Закона о пољопривредном земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 
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                                    Одлуком  о  одређивању  надлежног  органа  за  спровођење  поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

                                    Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  је  дана  17.05.2010.
године расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег
закупа, у складу са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном
земљишту.
        На  објављени јавни  позив  пријавила  су  се  три  привредна  субјекта и
четири  физичка  лица.  ПЕТЕФИ  Д.О.О.  Темерин,  Чурушки  пут  бб.  Темерин,  је
испуњавао услове предвиђене огласом.

Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини Темерин је   29.336,03 динара по хектару, што je  прерачунато у Евро по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надментања износило 310,27
Евра.
                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште  по  основу  права
пречег закупа, да у закуп ПЕТЕФИ Д.О.О. Темерин, Чурушки пут бб. Темерин.  
                   С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
         Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у
Службеном листу Општине Темерин.
                   Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-37/2010-03    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:25.08.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н                                                              АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.        

132.

На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник oпштине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси
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О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПЕТЕФИ Д.О.О. ТЕМЕРИН
 ЧУРУШКИ ПУТ ББ. ТЕМЕРИН

 по основу права пречег закупа (инфраструктура)

    1. ПЕТЕФИ Д.О.О. Темерин, Чурушки пут бб. Темерин,  даје се у закуп
пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 29,8210 ha, које
се  налази  у  општини  Темерин,  катастарска  парцела  бр.  11043 уписанa у  лист
непокретности број 8678, за к.о. Темерин, по основу права пречег закупа.

    2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три
године. 

              3.  Закупнина  земљишта  из  тачке  1.  ове  одлуке  износи  1.096.433,95
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан
доношења  Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  кориђења  пољопивредног
земљишта општине Темерин износи 10.531,50 Евра.

Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се у року од осам (8) дана од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 

                         4. Услови, начин и рок плаћања закупнине земљишта из тачке 1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбом  члана  64.  став  3.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 

                                    Одлуком о одређивању надлежног органа за спровођење поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

                                    Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  је  дана  17.05.2010.
године расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег
закупа, у складу са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном
земљишту.
        На  објављени јавни  позив  пријавила  су  се  три  привредна  субјекта и
четири  физичка  лица.  ПЕТЕФИ  Д.О.О.  Темерин,  Чурушки  пут  бб.  Темерин,  је
испуњавао услове предвиђене огласом.
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Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини Темерин је   33.390,99 динара по хектару, што je  прерачунато у Евро по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надментања износило 353,16
Евра.
                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште  по  основу  права
пречег закупа, да у закуп ПЕТЕФИ Д.О.О. Темерин, Чурушки пут бб. Темерин.   
                   С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
         Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у
Службеном листу Општине Темерин.
                   Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.
 
      
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-38/2010-03   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:25.08.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н                                                            АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.

133.

На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник oпштине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПЕТЕФИ Д.О.О. ТЕМЕРИН
 ЧУРУШКИ ПУТ ББ. ТЕМЕРИН

по основу права пречег закупа (инфраструктура)

    1. ПЕТЕФИ Д.О.О. Темерин, Чурушки пут бб. Темерин,  даје се у закуп
пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 3,1507 ha, које се
налази у општини Темерин, катастарске парцеле бр.  11012, 11013/1 уписане у лист
непокретности број 8678, за к.о. Темерин, по основу права пречег закупа.

    2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три
године. 
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              3.  Закупнина  земљишта  из  тачке  1.  ове  одлуке  износи  115.141,35
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан
доношења  Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  кориђења  пољопивредног
земљишта општине Темерин износи 1.105,96 Евра.

Закупнина  из  става  1.  ове  тачке  плаћа  се  у  року  од  осам  (8)  дана  од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 
 

                             4.  Услови,  начин и рок плаћања закупнине земљишта из тачке 1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбом  члана  64.  став  3.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 

                                    Одлуком о одређивању надлежног органа за спровођење поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

                                    Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  је  дана  17.05.2010.
године расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег
закупа, у складу са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном
земљишту.
        На  објављени јавни  позив  пријавила  су  се  три  привредна  субјекта и
четири  физичка  лица.  ПЕТЕФИ  Д.О.О.  Темерин,  Чурушки  пут  бб.  Темерин,  је
испуњавао услове предвиђене огласом.

Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини Темерин је   33.188,94 динара по хектару, што je  прерачунато у Евро по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надментања износило 351,02
Евра.
                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште  по  основу  права
пречег закупа, да у закуп ПЕТЕФИ Д.О.О. Темерин, Чурушки пут бб. Темерин. 
                   С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
         Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у
Службеном листу Општине Темерин.
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                   Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-39/2010-03         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:25.08.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н                                                        АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р. 

   
134.                                     

На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник општине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПЕТЕФИ Д.О.О. ТЕМЕРИН
 ЧУРУШКИ ПУТ ББ. ТЕМЕРИН

по основу права пречег закупа (инфраструктура)

    1. ПЕТЕФИ Д.О.О. Темерин, Чурушки пут бб. Темерин,  даје се у закуп
пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 0,6588 ha, које се
налази  у  општини  Темерин,  катастарска  парцела  бр.  7340/1 уписанa у  лист
непокретности број 10572, за к.о. Темерин, по основу права пречег закупа.

    2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три
године. 

              3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи 24.371,94 динара,
што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења
Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  кориђења  пољопивредног  земљишта
општине Темерин износи 234,10 Евра.

Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се у року од осам (8) дана од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 
 

                            4.  Услови,  начин  и  рок  плаћања  закупнине  земљишта  из  тачке  1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.
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О б р а з л о ж е њ е

Одредбом  члана  64.  став  3.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 

                                    Одлуком  о  одређивању  надлежног  органа  за  спровођење  поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

                                    Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  је  дана  17.05.2010.
године расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег
закупа, у складу са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном
земљишту.
         На  објављени јавни  позив  пријавила  су  се  три  привредна  субјекта и
четири  физичка  лица.  ПЕТЕФИ  Д.О.О.  Темерин,  Чурушки  пут  бб.  Темерин,  је
испуњавао услове предвиђене огласом.

Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини Темерин је   33.597,40 динара по хектару, што je  прерачунато у Евро по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надментања износило 355,34
Евра.
                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште  по  основу  права
пречег закупа, да у закуп ПЕТЕФИ Д.О.О. Темерин, Чурушки пут бб. Темерин.   
                   С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
         Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у
Службеном листу Општине Темерин.
                   Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-40/2010-03                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:25.08.2010. године
Т  Е  М  Е Р  И  Н                                                                 АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.
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135.

На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник општине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПЕТЕФИ Д.О.О. ТЕМЕРИН
 ЧУРУШКИ ПУТ ББ. ТЕМЕРИН

по основу права пречег закупа (инфраструктура)

    1. ПЕТЕФИ Д.О.О. Темерин, Чурушки пут бб. Темерин,  даје се у закуп
пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 1,1367 ha, које се
налази  у  општини  Темерин,  катастарска  парцела  бр.  7340/2 уписанa у  лист
непокретности број 10572, за к.о. Темерин, по основу права пречег закупа.

    2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три
године. 

              3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи 42.051,59 динара,
што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења
Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  кориђења  пољопивредног  земљишта
општине Темерин износи 403,91 Евра.

Закупнина  из  става  1.  ове  тачке  плаћа  се  у  року  од  осам  (8)  дана  од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 
 

                            4.  Услови,  начин  и  рок  плаћања  закупнине  земљишта  из  тачке  1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

   Одредбом члана 64.  став 3.  Закона о пољопривредном земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 
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                                    Одлуком о одређивању надлежног органа за спровођење поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

                                    Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  је  дана  17.05.2010.
године расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег
закупа, у складу са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном
земљишту.
        На  објављени јавни  позив  пријавила  су  се  три  привредна  субјекта и
четири  физичка  лица.  ПЕТЕФИ  Д.О.О.  Темерин,  Чурушки  пут  бб.  Темерин,  је
испуњавао услове предвиђене огласом.

Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини Темерин је   33.597,40 динара по хектару, што je  прерачунато у Евро по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надментања износило 355,34
Евра.
                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште  по  основу  права
пречег закупа, да у закуп ПЕТЕФИ Д.О.О. Темерин, Чурушки пут бб. Темерин.   
                   С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
         Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у
Службеном листу Општине Темерин.
                   Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.
       

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-41/2010-03        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:25.08.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н                                                                 АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.     

136.

На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник општине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси
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О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПЕТЕФИ Д.О.О. ТЕМЕРИН
ЧУРУШКИ ПУТ ББ. ТЕМЕРИН

по основу права пречег закупа (инфраструктура)

    1. ПЕТЕФИ Д.О.О. Темерин, Чурушки пут бб. Темерин,  даје се у закуп
пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 2,6108 ha, које се
налази  у  општини  Темерин,  катастарска  парцела  бр.  11042 уписанa у  лист
непокретности број 10572, за к.о. Темерин, по основу права пречег закупа.

    2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три
године. 

              3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи 84.334,61 динара,
што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења
Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  кориђења  пољопивредног  земљишта
општине Темерин износи 810,05 Евра.

Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се у року од осам (8) дана од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 
 

                            4. Услови, начин и рок плаћања закупнине земљишта из тачке 1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбом  члана  64.  став  3.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 

                                    Одлуком  о  одређивању  надлежног  органа  за  спровођење  поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

                                   Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  је  дана  17.05.2010.
године расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег
закупа, у складу са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном
земљишту.
         На  објављени јавни  позив  пријавила  су  се  три  привредна  субјекта и
четири  физичка  лица.  ПЕТЕФИ  Д.О.О.  Темерин,  Чурушки  пут  бб.  Темерин,  је
испуњавао услове предвиђене огласом.
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Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини Темерин је   29.336,03 динара по хектару, што je  прерачунато у Евро по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надментања износило 310,27
Евра.
                   На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште  по  основу  права
пречег закупа, да у закуп ПЕТЕФИ Д.О.О. Темерин, Чурушки пут бб. Темерин.   
                   С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
         Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у
Службеном листу Општине Темерин.
                   Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.
       

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-42/2010-03        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:25.08.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н                                                                 АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.   

137.

На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник општине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПЕТЕФИ Д.О.О. ТЕМЕРИН
 ЧУРУШКИ ПУТ ББ. ТЕМЕРИН

по основу права пречег закупа

    1. "ПЕТЕФИ Д.О.О." Темерин, Чурушки пут бб. Темерин, даје се у закуп
пољопривредно земљиште у државној својини,  које се налази у општини Темерин,
укупне  површине  од  78,8390 ha,  катастарскa парцелa бр.7343/2 уписанa у  лист
непокретности бр.8678 за к.о. Темерин,  по основу права пречег закупа.
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    2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три
године. 

               3.  Закупнина  земљишта  из  тачке  1.  ове  одлуке  износи  2.836.627,16
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан
доношења  Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  кориђења  пољопивредног
земљишта општине Темерин износи 27.246,44 Евра.

    Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се у року од осам (8) дана од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 
 

                            4. Услови, начин и рок плаћања закупнине земљишта из тачке 1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

                Одредбом  члана  64.  став  3.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 

     Одлуком  о  одређивању  надлежног  органа  за  спровођење  поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

                                     Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  је  дана  17.05.2010.
године расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег
закупа, у складу са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном
земљишту.
          На  објављени јавни  позив  пријавила  су  се  три  привредна  субјекта  и
четири  физичкка  лица.  ПЕТЕФИ  Д.О.О.  Темерин,  Чурушки  пут  бб.  Темерин,  је
испуњавао услове предвиђене огласом.

Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини Темерин је   32.676,10 динара по хектару, што je  прерачунато у Евро по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надментања износило 345,60
Евра.
                   На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег
права закупа да у закуп ПЕТЕФИ Д.О.О. Темерин, Чурушки пут бб. Темерин.



Број 9. Службени лист општине Темерин   26.08.2010. Страна 24

С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
          Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у
Службеном листу Општине Темерин.
                   Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.
       

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-43/2010-03                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:25.08.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н                                                                 АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.  

138.

На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник општине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПЕТЕФИ Д.О.О. ТЕМЕРИН
 ЧУРУШКИ ПУТ ББ. ТЕМЕРИН

по основу права пречег закупа

    1. "ПЕТЕФИ Д.О.О." Темерин, Чурушки пут бб. Темерин, даје се у закуп
пољопривредно земљиште у државној својини,  које се налази у општини Темерин,
укупне  површине  од  32,2142 ha,  катастарскa парцелa бр.7344/7 уписанa у  лист
непокретности бр.8678 за к.о. Темерин,  по основу права пречег закупа.

    2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три
године. 

               3.  Закупнина  земљишта  из  тачке  1.  ове  одлуке  износи  1.191.746,53
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан
доношења  Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  кориђења  пољопивредног
земљишта општине Темерин износи 11.446,99 Евра.
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    Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се у року од осам (8) дана од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 
 

                            4.  Услови,  начин и рок плаћања закупнине земљишта из тачке 1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

Одредбом  члана  64.  став  3.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 

     Одлуком  о  одређивању  надлежног  органа  за  спровођење  поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

                                     Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  је  дана  17.05.2010.
године расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег
закупа, у складу са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном
земљишту.
         На  објављени јавни  позив  пријавила  су  се  три  привредна  субјекта  и
четири  физичкка  лица.  ПЕТЕФИ  Д.О.О.  Темерин,  Чурушки  пут  бб.  Темерин,  је
испуњавао услове предвиђене огласом.

Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини Темерин је   33.597,40 динара по хектару, што je  прерачунато у Евро по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надментања износило 355,34
Евра.
                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег
права закупа да у закуп ПЕТЕФИ Д.О.О. Темерин, Чурушки пут бб. Темерин.   
                  С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
          Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у
Службеном листу Општине Темерин.
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                   Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.
    

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-44/2010-03                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:25.08.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н                                                                 АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.

139.

На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник општине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПЕТЕФИ Д.О.О. ТЕМЕРИН
ЧУРУШКИ ПУТ ББ. ТЕМЕРИН

по основу права пречег закупа

    1. "ПЕТЕФИ Д.О.О." Темерин, Чурушки пут бб. Темерин, даје се у закуп
пољопривредно земљиште у државној својини,  које се налази у општини Темерин,
укупне  површине  од  45,6091 ha,  катастарскa парцелa бр.2250 уписанa у  лист
непокретности бр.254 за к.о. Бачки Јарак,  по основу права пречег закупа.

    2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три
године. 

               3.  Закупнина  земљишта  из  тачке  1.  ове  одлуке  износи  1.473.274,71
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан
доношења  Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  кориђења  пољопивредног
земљишта општине Темерин износи 14.151,14 Евра.

   Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се у року од осам (8) дана од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 
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                            4. Услови, начин и рок плаћања закупнине земљишта из тачке 1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

                Одредбом  члана  64.  став  3.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 

    Одлуком  о  одређивању  надлежног  органа  за  спровођење  поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

                                     Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  је  дана  17.05.2010.
године расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег
закупа, у складу са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном
земљишту.
          На  објављени јавни  позив  пријавила  су  се  три  привредна  субјекта  и
четири  физичкка  лица.  ПЕТЕФИ  Д.О.О.  Темерин,  Чурушки  пут  бб.  Темерин,  је
испуњавао услове предвиђене огласом.

Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини Темерин је   29.336,03 динара по хектару, што je  прерачунато у Евро по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надментања износило 310,27
Евра.
                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег
права закупа да у закуп ПЕТЕФИ Д.О.О. Темерин, Чурушки пут бб. Темерин.   
                   С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.

Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у
Службеном листу Општине Темерин.
                   Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-45/2010-03                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:25.08.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н                                                                 АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.
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140.

На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник општине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПЕТЕФИ Д.О.О. ТЕМЕРИН
 ЧУРУШКИ ПУТ ББ. ТЕМЕРИН

по основу права пречег закупа

    1. "ПЕТЕФИ Д.О.О." Темерин, Чурушки пут бб. Темерин, даје се у закуп
пољопривредно земљиште у државној својини,  које се налази у општини Темерин,
укупне површине од  3,4221 ha, катастарскe парцелe бр.2070/1, 2070/2, 2071, 2072
уписанe у лист непокретности бр.254 за к.о. Бачки Јарак,  по основу права пречег
закупа.

    2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три
године. 

               3.  Закупнина  земљишта  из  тачке  1.  ове  одлуке  износи  113.402,72
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан
доношења  Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  кориђења  пољопивредног
земљишта општине Темерин износи 1.089,26 Евра.

    Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се у року од осам (8) дана од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 
 

                            4. Услови, начин и рок плаћања закупнине земљишта из тачке 1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

                Одредбом  члана  64.  став  3.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 
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     Одлуком  о  одређивању  надлежног  органа  за  спровођење  поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

                                    Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  је  дана  17.05.2010.
године расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег
закупа, у складу са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном
земљишту.
          На  објављени јавни  позив  пријавила  су  се  три  привредна  субјекта  и
четири  физичкка  лица.  ПЕТЕФИ  Д.О.О.  Темерин,  Чурушки  пут  бб.  Темерин,  је
испуњавао услове предвиђене огласом.

Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини Темерин је   30.095,38 динара по хектару, што je  прерачунато у Евро по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надментања износило 318,30
Евра.
                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег
права закупа да у закуп ПЕТЕФИ Д.О.О. Темерин, Чурушки пут бб. Темерин.   
                   С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
          Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у
Службеном листу Општине Темерин.
                   Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.
       

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-46/2010-03                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:25.08.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н                                                                АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.  

141.

На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник општине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси
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О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПЕТЕФИ Д.О.О. ТЕМЕРИН
 ЧУРУШКИ ПУТ ББ. ТЕМЕРИН

по основу права пречег закупа

    1. "ПЕТЕФИ Д.О.О." Темерин, Чурушки пут бб. Темерин, даје се у закуп
пољопривредно земљиште у државној својини,  које се налази у општини Темерин,
укупне  површине  од  0,4522 ha,  катастарскa парцелa бр. 2193 уписанa у  лист
непокретности бр.254 за к.о. Бачки Јарак,  по основу права пречег закупа.

    2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три
године. 

               3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи 16.728,89 динара,
што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења
Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  кориђења  пољопивредног  земљишта
општине Темерин износи 160,68 Евра.

    Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се у року од осам (8) дана од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 
 

                            4. Услови, начин и рок плаћања закупнине земљишта из тачке 1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

                Одредбом  члана  64.  став  3.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 

     Одлуком  о  одређивању  надлежног  органа  за  спровођење  поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

                                     Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  је  дана  17.05.2010.
године расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег
закупа, у складу са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном
земљишту.
          На објављени јавни позив пријавила су се три привредна субјекта и
четири  физичкка  лица.  ПЕТЕФИ  Д.О.О.  Темерин,  Чурушки  пут  бб.  Темерин,  је
испуњавао услове предвиђене огласом.
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Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини Темерин је   33.597,40 динара по хектару, што je  прерачунато у Евро по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надментања износило 355,34
Евра.
                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег
права закупа да у закуп ПЕТЕФИ Д.О.О. Темерин, Чурушки пут бб. Темерин.   
                   С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
          Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у
Службеном листу Општине Темерин.
                   Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.
       

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-47/2010-03                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:25.08.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н                                                                 АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.

142.

На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник општине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПЕТЕФИ Д.О.О. ТЕМЕРИН
 ЧУРУШКИ ПУТ ББ. ТЕМЕРИН

по основу права пречег закупа

    1. "ПЕТЕФИ Д.О.О." Темерин, Чурушки пут бб. Темерин, даје се у закуп
пољопривредно земљиште у државној својини,  које се налази у општини Темерин,
укупне  површине  од  12,3555 ha,  катастарскa парцелa бр. 2254 уписанa у  лист
непокретности бр. 2571 за к.о. Бачки Јарак,  по основу права пречег закупа.
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    2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три
године. 

               3.  Закупнина  земљишта  из  тачке  1.  ове  одлуке  износи  457.084,89
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан
доношења  Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  кориђења  пољопивредног
земљишта општине Темерин износи 4.390,40 Евра.

    Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се у року од осам (8) дана од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 
 

                            4.  Услови,  начин  и  рок  плаћања  закупнине  земљишта  из  тачке  1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

                Одредбом  члана  64.  став  3.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 

     Одлуком  о  одређивању  надлежног  органа  за  спровођење  поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

                                     Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  је  дана  17.05.2010.
године расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег
закупа, у складу са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном
земљишту.
          На  објављени јавни  позив  пријавила  су  се  три  привредна  субјекта  и
четири  физичкка  лица.  ПЕТЕФИ  Д.О.О.  Темерин,  Чурушки  пут  бб.  Темерин,  је
испуњавао услове предвиђене огласом.

Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини Темерин је   33.597,40 динара по хектару, што je  прерачунато у Евро по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надментања износило 355,34
Евра.
                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег
права закупа да у закуп ПЕТЕФИ Д.О.О. Темерин, Чурушки пут бб. Темерин.
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                   С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
          Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у
Службеном листу Општине Темерин.
                   Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.
       

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-48/2010-03                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:25.08.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н                                                                АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.     

143.

На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник општине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
ДЕНЕШ ДОБОШИ

по основу права пречег закупа

    1.  ДЕНЕШ  ДОБОШИ,  ЈМБГ  0703963800070,  Николе  Пашића 182,
Темерин,  даје  се  у  закуп  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  укупне
површине од  12,6756 ha,  које се налази у општини Темерин, катастарскa парцелa
бр.11614 уписана у лист непокретности бр.  8678 за к.о. Темерин, по основу права
пречег закупа.

    2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од једне
године. 

                3.  Закупнина земљишта из тачке 1.  ове одлуке износи 150.665,21
динара,  што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије на  дан
доношења  Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  кориђења  пољопивредног
земљишта општине Темерин износи 1.447,17 Евра.
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Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се у року од осам (8) дана од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 
 

                            4.  Услови,  начин  и  рок  плаћања  закупнине  земљишта  из  тачке  1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

   Одредбом  члана  64.  став  3.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 

                                   Одлуком  о  одређивању  надлежног  органа  за  спровођење  поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

                                     Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  је  дана  17.05.2010.
године расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег
закупа, у складу са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном
земљишту.
          На  објављени јавни  позив  пријавила  су  се  три  привредна  субјекта  и
четири  физичких  лица.  ДЕНЕШ  ДОБОШИ,  Николе  Пашића 182, Темерин  је
испуњавао услове предвиђене огласом.

Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини  Темерин је  10.794,77 динара  по  хектару, што je  прерачунато  у  Евро  по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надментања износило 114,17
Евра.
          На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег
права закупа да у закуп ДЕНЕШ ДОБОШИ, Николе Пашића 182, Темерин.   

        С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у

Службеном листу Општине Темерин.
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                   Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.
       

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-49/2010-03                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:25.08.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н                                                                 АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р. 

144.
 

На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник општине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
ДЕНЕШ ДОБОШИ

по основу права пречег закупа

    1.  ДЕНЕШ  ДОБОШИ,  ЈМБГ  0703963800070,  Николе  Пашића 182,
Темерин,  даје  се  у  закуп  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  укупне
површине од  7,7195 ha,  које се налази у општини Темерин,  катастарскa парцелa
бр.11596 уписана у лист непокретности бр.  8678 за к.о. Темерин, по основу права
пречег закупа.

    2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од једне
године. 

                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи 91.755,82 динара,
што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења
Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  кориђења  пољопивредног  земљишта
општине Темерин износи 881,34 Евра.

Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се у року од осам (8) дана од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 
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                            4.  Услови,  начин  и  рок  плаћања  закупнине  земљишта  из  тачке  1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

    Одредбом  члана  64.  став  3.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 

                                   Одлуком  о  одређивању  надлежног  органа  за  спровођење  поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

                                    Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  је  дана  17.05.2010.
године расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег
закупа, у складу са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном
земљишту.
          На  објављени јавни  позив  пријавила  су  се  три  привредна  субјекта  и
четири  физичких  лица.  ДЕНЕШ  ДОБОШИ,  Николе  Пашића 182, Темерин  је
испуњавао услове предвиђене огласом.

Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини  Темерин је  10.794,77 динара  по  хектару, што je  прерачунато  у  Евро  по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надментања износило 114,17
Евра.
          На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег
права закупа да у закуп ДЕНЕШ ДОБОШИ, Николе Пашића 182, Темерин.  

        С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у

Службеном листу Општине Темерин.
                  Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-50/2010-03                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:25.08.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н                                                                АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.
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145.

На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник општине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У  ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
ДЕНЕШ ДОБОШИ

по основу права пречег закупа

    1.  ДЕНЕШ  ДОБОШИ,  ЈМБГ  0703963800070,  Николе  Пашића 182,
Темерин,  даје  се  у  закуп  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  укупне
површине од  0,4448 ha,  које се налази у општини Темерин,  катастарскa парцелa
бр.13251/2 уписана у лист непокретности бр. 8678 за к.о. Темерин, по основу права
пречег закупа.

    2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од једне
године. 

               3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи 14.368,02 динара,
што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења
Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  кориђења  пољопивредног  земљишта
општине Темерин износи 138,01 Евра.

Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се у року од осам (8) дана од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 

                           4. Услови, начин и рок плаћања закупнине земљишта из тачке 1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

    Одредбом  члана  64.  став  3.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 
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                                   Одлуком о одређивању надлежног органа за спровођење поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

                                     Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  је  дана  17.05.2010.
године расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег
закупа, у складу са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном
земљишту.
          На  објављени јавни  позив  пријавила  су  се  три  привредна  субјекта  и
четири  физичких  лица.  ДЕНЕШ  ДОБОШИ,  Николе  Пашића 182, Темерин  је
испуњавао услове предвиђене огласом.

Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини  Темерин је  29.336,03 динара  по  хектару, што je  прерачунато  у  Евро  по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надментања износило 310,27
Евра.
          На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег
права закупа да у закуп ДЕНЕШ ДОБОШИ, Николе Пашића 182, Темерин.  

        С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у

Службеном листу Општине Темерин.
                   Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-51/2010-03                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:25.08.2010. године
Т  Е М  Е  Р  И  Н                                                                 АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.   

146.

На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник општине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси
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О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У  ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
ДЕНЕШ ДОБОШИ

по основу права пречег закупа

    1.  ДЕНЕШ  ДОБОШИ,  ЈМБГ  0703963800070,  Николе  Пашића 182,
Темерин,  даје  се  у  закуп  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  укупне
површине од  7,6955 ha,  које се налази у општини Темерин,  катастарскe парцелe
бр.13200,  13201,  13202,  13203 уписана  у  лист  непокретности  бр.  8678 за  к.о.
Темерин, по основу права пречег закупа.

    2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од једне
године. 

                3.  Закупнина земљишта из тачке 1.  ове одлуке износи 214.163,43
динара,  што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије на  дан
доношења  Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  кориђења  пољопивредног
земљишта општине Темерин износи 2.057,09 Евра.

Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се у року од осам (8) дана од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 

                            4. Услови, начин и рок плаћања закупнине земљишта из тачке 1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

    Одредбом  члана  64.  став  3.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 

                                   Одлуком  о  одређивању  надлежног  органа  за  спровођење  поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

                     Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  је  дана  17.05.2010.
године расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег
закупа, у складу са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном
земљишту.
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          На  објављени јавни  позив  пријавила  су  се  три  привредна  субјекта  и
четири  физичких  лица.  ДЕНЕШ  ДОБОШИ,  Николе  Пашића 182, Темерин  је
испуњавао услове предвиђене огласом.

Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини  Темерин је  25.274,21 динара  по  хектару, што je  прерачунато  у  Евро  по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надментања износило 267,31
Евра.
          На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег
права закупа да у закуп ДЕНЕШ ДОБОШИ, Николе Пашића 182, Темерин.   

        С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у

Службеном листу Општине Темерин.
                  Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.
       

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-52/2010-03                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:25.08.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н                                                               АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.    

147.

На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник општине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У  ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
НАТАША ЗЕЉКОВИЋ 

по основу права пречег закупа

    1. НАТАША ЗЕЉКОВИЋ, ЈМБГ 1703975805098, Цара Лазара 127, Бачки
Јарак,  даје  се  у  закуп  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  укупне
површине од 19,2435 ha,  које се налази у општини Темерин, катастарскa парцелa бр.
3405 уписанa у лист непокретности бр.123 за к.о. Сириг, по основу права пречег
закупа.



Број 9. Службени лист општине Темерин   26.08.2010. Страна 41

    2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од једне
године. 

               3.  Закупнина  земљишта  из  тачке  1.  ове  одлуке  износи 573.388,76
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан
доношења  Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  кориђења  пољопивредног
земљишта општине Темерин износи 5.507,53 Евра.

Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се у  року од осам (8) дана од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 

                            4.  Услови,  начин  и  рок  плаћања  закупнине  земљишта  из  тачке  1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

    Одредбом  члана  64.  став  3.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 

                                    Одлуком  о  одређивању  надлежног  органа  за  спровођење  поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

                                      Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у државној својини је дана 17.05.2010.године
расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег закупа,
у  складу  са  одредбом  из  члана  64а,  став  1.  и  2.  Закона  о  пољопривредном
земљишту.
          На  објављени јавни  позив  пријавила  су  се  три  привредна  субјекта  и
четири  физичких  лица.  НАТАША  ЗЕЉКОВИЋ,  Цара  Лазара  127,  Бачки  Јарак,  је
испуњавао услове предвиђене огласом.

Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини Темерин је   27.060,40 динара по хектару, што je  прерачунато у Евро по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надментања износило 286,20
Евра.
                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег
права закупа да у закуп НАТАША ЗЕЉКОВИЋ, Цара Лазара 127, Бачки Јарак.   
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                   С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
         Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у
Службеном листу Општине Темерин.
                   Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-53/2010-03                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:25.08.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н                                                                АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.     

148.

На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник општине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У  ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
НАТАША ЗЕЉКОВИЋ 

по основу права пречег закупа

    1. НАТАША ЗЕЉКОВИЋ, ЈМБГ 1703975805098, Цара Лазара 127, Бачки
Јарак,  даје  се  у  закуп  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  укупне
површине од 1,5685 ha,  које се налази у општини Темерин, катастарскa парцелa бр.
2232 уписанa у лист непокретности бр.123 за к.о. Сириг, по основу права пречег
закупа.

    2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од једне
године. 

                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи 50.666,02 динара,
што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења
Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  кориђења  пољопивредног  земљишта
општине Темерин износи 486,66 Евра.
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Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се у  року од осам (8) дана од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 

                            4.  Услови,  начин  и  рок  плаћања  закупнине  земљишта  из  тачке  1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

    Одредбом  члана  64.  став  3.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 

                                    Одлуком  о  одређивању  надлежног  органа  за  спровођење  поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

                                      Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у државној својини је дана 17.05.2010.године
расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег закупа,
у  складу  са  одредбом  из  члана  64а,  став  1.  и  2.  Закона  о  пољопривредном
земљишту.
          На објављени јавни позив пријавила су се три привредна субјекта и четири
физичких лица. НАТАША ЗЕЉКОВИЋ, Цара Лазара 127, Бачки Јарак, је испуњавао
услове предвиђене огласом.

Просечна излицитирана цена на последњем одржаном јавном надметању за
пољопривредно земљиште у државној својини истог квалитета у општини Темерин је
29.336,03 динара по хектару, што je прерачунато у Евро по средњем курсу Народне
банке Србије на дан јавног надментања износило 310,27 Евра.
                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег
права закупа да у закуп НАТАША ЗЕЉКОВИЋ, Цара Лазара 127, Бачки Јарак.   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
         Ову  одлуку  објавити  на  огласној  табли Општинске  управе  Темерин и  у
Службеном листу Општине Темерин.
                   Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.
       

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
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Број: 320-54/2010-03                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:25.08.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н                                                                АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.   

149.

На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник општине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси

 О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У  ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
НАТАША ЗЕЉКОВИЋ 

по основу права пречег закупа

    1. НАТАША ЗЕЉКОВИЋ, ЈМБГ 1703975805098, Цара Лазара 127, Бачки
Јарак,  даје  се  у  закуп  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  укупне
површине од 1,1484 ha,  које се налази у општини Темерин, катастарскa парцелa бр.
3380 уписанa у лист непокретности бр.123 за к.о. Сириг, по основу права пречег
закупа.

    2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од једне
године. 

                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи 37.095,86 динара,
што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења
Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  кориђења  пољопивредног  земљишта
општине Темерин износи 356,31 Евра.

Закупнина  из  става  1.  ове  тачке плаћа  се  у  року  од  осам  (8)  дана  од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 
 

                            4.  Услови,  начин  и  рок  плаћања  закупнине  земљишта  из  тачке  1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

    Одредбом  члана  64.  став  3.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
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на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 

                                    Одлуком  о  одређивању  надлежног  органа  за  спровођење  поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

                                     Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у државној својини је дана 17.05.2010.године
расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег закупа,
у  складу  са  одредбом  из  члана  64а,  став  1.  и  2.  Закона  о  пољопривредном
земљишту.
          На  објављени јавни  позив  пријавила  су  се  три  привредна  субјекта  и
четири  физичких  лица.  НАТАША  ЗЕЉКОВИЋ,  Цара  Лазара  127,  Бачки  Јарак,  је
испуњавао услове предвиђене огласом.

Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини Темерин је   29.336,03 динара по хектару, што je  прерачунато у Евро по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надментања износило 310,27
Евра.
                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег
права закупа да у закуп НАТАША ЗЕЉКОВИЋ, Цара Лазара 127, Бачки Јарак.   
                   С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
         Ову  одлуку  објавити  на  огласној  табли Општинске  управе  Темерин и  у
Службеном листу Општине Темерин.
                   Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.
  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-55/2010-03                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:25.08.2010. године
Т  Е М  Е  Р  И  Н                                                                   АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.   

150.

На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник општине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси 
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О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У  ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
ЖОЛТ – ШАНДОР ГОБОР

по основу права пречег закупа

    1. ЖОЛT – ШАНДОР ГОБОР, ЈМБГ 0410978800126, Салаш 80, Темерин,
даје се у закуп пољопривредно земљиште у државној својини,  укупне површине од
12,0301 ha,   које  се  налази у  општини Темерин,  катастарске парцеле бр.12929 и
12930 уписане  у  лист  непокретности  бр.8678 за  к.о.  Темерин, по  основу  права
пречег закупа.

    2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три
године. 

                3.  Закупнина  земљишта  из  тачке  1.  ове  одлуке  износи  445.046,90
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан
доношења  Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  кориђења  пољопивредног
земљишта општине Темерин износи 4.274,78 Евра.

Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се у року од осам (8) дана од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 
 

                            4. Услови, начин и рок плаћања закупнине земљишта из тачке 1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

    Одредбом  члана  64.  став  3.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 

                                   Одлуком  о  одређивању  надлежног  органа  за  спровођење  поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

                                     Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења
и  коришћења  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  је  дана  17.05.2010.
године расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег
закупа, у складу са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном
земљишту.
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          На  објављени јавни  позив  пријавила  су  се  три  привредна  субјекта  и
четири физичких лица. ЖОЛТ – ШАНДОР ГОБОР, Салаш 80, Темерин, је испуњавао
услове предвиђене огласом.

Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини  Темерин је  33.597,40 динара  по  хектару, што je  прерачунато  у  Евро  по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надментања износило 355,34
Евра.
                   На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег
права закупа да у закуп ЖОЛТ – ШАНДОР ГОБОР, Салаш 80, Темерин.   

        С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у

Службеном листу Општине Темерин.
                   Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-56/2010-03                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана: 25.08.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н                                                                АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.   

 151.

На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник општине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У  ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
ЖОЛТ – ШАНДОР ГОБОР

по основу права пречег закупа

    1. ЖОЛT – ШАНДОР ГОБОР, ЈМБГ 0410978800126, Салаш 80, Темерин,
даје се у закуп пољопривредно земљиште у државној својини,  укупне површине од
4,7079 ha,  које се налази у општини Темерин, катастарскa парцелa бр. 2151 уписанa
у лист непокретности бр.123 за к.о. Сириг, по основу права пречег закупа.
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   2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три
године. 

               3.  Закупнина  земљишта  из  тачке  1.  ове  одлуке  износи  152.075,57
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан
доношења  Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  кориђења  пољопивредног
земљишта општине Темерин износи 1.460,72 Евра.

Закупнина  из  става  1.  ове  тачке  плаћа  се  у  року  од  осам  (8)  дана  од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 
 

                            4. Услови, начин и рок плаћања закупнине земљишта из тачке 1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

    Одредбом  члана  64.  став  3.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 

                                   Одлуком  о  одређивању  надлежног  органа  за  спровођење  поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

                                     Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења
и  коришћења  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  је  дана  17.05.2010.
године расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег
закупа, у складу са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном
земљишту.
          На  објављени јавни  позив  пријавила  су  се  три  привредна  субјекта  и
четири физичких лица. ЖОЛТ – ШАНДОР ГОБОР, Салаш 80, Темерин, је испуњавао
услове предвиђене огласом.

Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини  Темерин је  29.336,03 динара  по  хектару, што je  прерачунато  у  Евро  по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надментања износило 310,27
Евра.
                   На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег
права закупа да у закуп ЖОЛТ – ШАНДОР ГОБОР, Салаш 80, Темерин.   

        С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.



Број 9. Службени лист општине Темерин   26.08.2010. Страна 49

Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у
Службеном листу Општине Темерин.

                   Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-57/2010-03                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:25.08.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н                                                                АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.     

152.

На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник општине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси 

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У  ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
ЖОЛТ – ШАНДОР ГОБОР

по основу права пречег закупа

    1. ЖОЛT – ШАНДОР ГОБОР, ЈМБГ 0410978800126, Салаш 80, Темерин,
даје се у закуп пољопривредно земљиште у државној својини,  укупне површине од
2,0664 ha,  које се налази у општини Темерин, катастарскa парцелa бр. 2167 уписанa
у лист непокретности бр.123 за к.о. Сириг, по основу права пречег закупа.

    2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три
године. 

                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи 66.749,29 динара,
што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења
Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  кориђења  пољопивредног  земљишта
општине Темерин износи 641,14 Евра.
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Закупнина  из  става  1.  ове  тачке  плаћа  се  у  року  од  осам  (8)  дана  од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 
 

                            4. Услови, начин и рок плаћања закупнине земљишта из тачке 1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

    Одредбом  члана  64.  став  3.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 

                                   Одлуком  о  одређивању  надлежног  органа  за  спровођење  поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

                                    Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  је  дана  17.05.2010.
године расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег
закупа, у складу са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном
земљишту.
          На  објављени јавни  позив  пријавила  су  се  три  привредна  субјекта  и
четири физичких лица. ЖОЛТ – ШАНДОР ГОБОР, Салаш 80, Темерин, је испуњавао
услове предвиђене огласом.

Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини  Темерин је  29.336,03 динара  по  хектару, што je  прерачунато  у  Евро  по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надментања износило 310,27
Евра.
                   На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег
права закупа да у закуп ЖОЛТ – ШАНДОР ГОБОР, Салаш 80, Темерин.   

        С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у

Службеном листу Општине Темерин.
                  Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-58/2010-03                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана: 25.08.2010. године
Т  Е М  Е  Р  И  Н                                                                 АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.  
 

153.

На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник општине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У  ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
ЖОЛТ – ШАНДОР ГОБОР

по основу права пречег закупа

    1. ЖОЛT – ШАНДОР ГОБОР, ЈМБГ 0410978800126, Салаш 80, Темерин,
даје се у закуп пољопривредно земљиште у државној својини,  укупне површине од
0,9414 ha,  које се налази у општини Темерин, катастарскa парцелa бр. 2173 уписанa
у лист непокретности бр.123 за к.о. Сириг, по основу права пречег закупа.

    2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три
године. 

                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи 30.409,30 динара,
што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења
Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  кориђења  пољопивредног  земљишта
општине Темерин износи 292,09 Евра.

Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се у року од осам (8) дана од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 
 

                            4.  Услови,  начин  и  рок  плаћања  закупнине  земљишта  из  тачке  1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

    Одредбом  члана  64.  став  3.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
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земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 

                                   Одлуком  о  одређивању  надлежног  органа  за  спровођење  поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

                                     Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  је  дана  17.05.2010.
године расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег
закупа, у складу са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном
земљишту.
          На  објављени јавни  позив  пријавила  су  се  три  привредна  субјекта  и
четири физичких лица. ЖОЛТ – ШАНДОР ГОБОР, Салаш 80, Темерин, је испуњавао
услове предвиђене огласом.

Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини  Темерин је  29.336,03 динара  по  хектару, што je  прерачунато  у  Евро  по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надментања износило 310,27
Евра.
                   На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег
права закупа да у закуп ЖОЛТ – ШАНДОР ГОБОР, Салаш 80, Темерин.   

        С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у

Службеном листу Општине Темерин.
                   Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-59/2010-03                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:25.08.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н                                                                АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.

154.

На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник општине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси 
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О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У  ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
ЖОЛТ – ШАНДОР ГОБОР

по основу права пречег закупа

    1. ЖОЛT – ШАНДОР ГОБОР, ЈМБГ 0410978800126, Салаш 80, Темерин,
даје се у закуп пољопривредно земљиште у државној својини,  укупне површине од
1,1500 ha,  које се налази у општини Темерин, катастарскa парцелa бр. 2177 уписанa
у лист непокретности бр.123 за к.о. Сириг, по основу права пречег закупа.

    2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три
године. 

                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи 37.147,54 динара,
што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења
Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  кориђења  пољопивредног  земљишта
општине Темерин износи 356,81 Евра.

Закупнина  из  става  1.  ове  тачке  плаћа  се  у  року  од  осам  (8)  дана  од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 
 

                            4.  Услови,  начин  и  рок  плаћања  закупнине  земљишта  из  тачке  1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

    Одредбом  члана  64.  став  3.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 

                                   Одлуком  о  одређивању  надлежног  органа  за  спровођење  поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

                                     Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  је  дана  17.05.2010.
године расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег
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закупа, у складу са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном
земљишту.

          На  објављени јавни  позив  пријавила  су  се  три  привредна  субјекта  и
четири физичких лица. ЖОЛТ – ШАНДОР ГОБОР, Салаш 80, Темерин, је испуњавао
услове предвиђене огласом.

Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини  Темерин је  29.336,03 динара  по  хектару, што je  прерачунато  у  Евро  по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надментања износило 310,27
Евра.
                   На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег
права закупа да у закуп ЖОЛТ – ШАНДОР ГОБОР, Салаш 80, Темерин.   

        С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у

Службеном листу Општине Темерин.
                   Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-60/2010-03                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:25.08.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н                                                                АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.

155.

На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник општине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У  ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
ЖОЛТ – ШАНДОР ГОБОР

по основу права пречег закупа
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    1. ЖОЛТ – ШАНДОР ГОБОР, ЈМБГ 0410978800126, Салаш 80, Темерин,
даје се у закуп пољопривредно земљиште у државној својини,  укупне површине од
1,7649 ha,  које се налази у општини Темерин, катастарскe парцелe бр. 2183, 2184,
2185 уписане у лист непокретности бр.123 за к.о. Сириг, по основу права пречег
закупа.

    2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три
године. 

               3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи 57.010,17 динара,
што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења
Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  кориђења  пољопивредног  земљишта
општине Темерин износи 547,60 Евра.

Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се у року од осам (8) дана од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 
 

                            4.  Услови,  начин  и  рок  плаћања  закупнине  земљишта  из  тачке  1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

    Одредбом  члана  64.  став  3.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 

                                   Одлуком  о  одређивању  надлежног  органа  за  спровођење  поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

                                     Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  је  дана  17.05.2010.
године расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег
закупа, у складу са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном
земљишту.
          На  објављени јавни  позив  пријавила  су  се  три  привредна  субјекта  и
четири физичких лица. ЖОЛТ – ШАНДОР ГОБОР, Салаш 80, Темерин, је испуњавао
услове предвиђене огласом.

Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини  Темерин је  29.336,03 динара  по  хектару, што je  прерачунато  у  Евро  по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надментања износило 310,27
Евра.
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                   На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег
права закупа да у закуп ЖОЛТ – ШАНДОР ГОБОР, Салаш 80, Темерин.

   
        С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.

Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у
Службеном листу Општине Темерин.
                   Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-61/2010-03                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:25.08.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н                                                                АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.

156.

На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник општине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У  ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ "FARM-MEN-CO" D.O.O. ЗЕМУН 
КАРАЂОРЂЕВ ТРГ 3. ЗЕМУН

по основу права пречег закупа

    1.  "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун,  Карађорђев трг 3.  Земун,  даје се у
закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 47,2865 ha,
које  се  налази  у  општини  Темерин,  катастарскa парцелa бр.7345 уписанa у  лист
непокретности бр. 8678 за к.о. Темерин, по основу права пречег закупа.

   2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три
године. 

               3.  Закупнина  земљишта  из  тачке  1.  ове  одлуке  износи  1.527.458,44
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан
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доношења  Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  коришћења  пољопивредног
земљишта општине Темерин износи 14.671,58 Евра.

    Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се у року од осам (8) дана од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 
 

                            4.  Услови,  начин  и  рок  плаћања  закупнине  земљишта  из  тачке  1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

     Одредбом  члана  64.  став  3.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 

                                   Одлуком  о  одређивању  надлежног  органа  за  спровођење  поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

                                     Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  је  дана  17.05.2010.
године расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег
закупа, у складу са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном
земљишту.
          На објављени јавни позив пријавила су се два привредна субјекта и три
физичких  лица.  "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун,  Карађорђев  трг  3.  Земун,  је
испуњавао услове предвиђене огласом.

Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини  Темерин је  29.336,03 динара  по  хектару, што je  прерачунато  у  Евро  по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надментања износило 310,27
Евра.
                   На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег
права закупа да у закуп "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун, Карађорђев трг 3. Земун.   
                  С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
         Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у
Службеном листу Општине Темерин.
                   Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА



Број 9. Службени лист општине Темерин   26.08.2010. Страна 58

ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-62/2010-03                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:25.08.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н                                                                АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.     

         
157.

На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник општине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У  ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ "FARM-MEN-CO" D.O.O. ЗЕМУН
КАРАЂОРЂЕВ ТРГ 3. ЗЕМУН

по основу права пречег закупа

    1.  "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун,  Карађорђев трг 3.  Земун,  даје се у
закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 34,5947 ha,
које  се  налази  у  општини  Темерин,  катастарскa парцелa бр.7348 уписанa у  лист
непокретности бр. 8678 за к.о. Темерин, по основу права пречег закупа.

   2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три
године. 

               3.  Закупнина  земљишта  из  тачке  1.  ове  одлуке  износи  793.516,46
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан
доношења  Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  коришћења  пољопивредног
земљишта општине Темерин износи 7.621,90 Евра.

    Закупнина из  става 1.  ове тачке  плаћа  се  у  року  од осам (8)  дана од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 
 

                            4.  Услови,  начин  и  рок  плаћања  закупнине  земљишта  из  тачке  1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

     Одредбом  члана  64.  став  3.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
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одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 

                                   Одлуком  о  одређивању  надлежног  органа  за  спровођење  поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

                                     Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  је  дана  17.05.2010.
године расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег
закупа, у складу са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном
земљишту.
          На објављени јавни позив пријавила су се два привредна субјекта и три
физичких  лица.  "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун,  Карађорђев  трг  3.  Земун,  је
испуњавао услове предвиђене огласом.

Просечна излицитирана цена на последњем одржаном јавном надметању за
пољопривредно земљиште у државној својини истог квалитета у општини Темерин је
20.831,26 динара по хектару, што je прерачунато у Евро по средњем курсу Народне
банке Србије на дан јавног надментања износило 220,32 Евра.
                   На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег
права закупа да у закуп "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун, Карађорђев трг 3. Земун.   
                  С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
         Ову  одлуку  објавити  на  огласној  табли Општинске  управе  Темерин и  у
Службеном листу Општине Темерин.
                   Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-63/2010-03                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:25.08.2010. године
Т   Е   М   Е   Р   И   Н                                                          АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.   

158.

На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
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својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник општине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У  ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ "FARM-MEN-CO" D.O.O. ЗЕМУН
 КАРАЂОРЂЕВ ТРГ 3. ЗЕМУН

по основу права пречег закупа

    1.  "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун,  Карађорђев трг 3.  Земун,  даје се у
закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 2,1250 ha,
које се налази у општини Темерин, катастарскe парцелe бр.7349, 7350 уписанe у лист
непокретности бр. 8678 за к.о. Темерин, по основу права пречег закупа.

   2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три
године. 

               3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи 31.674,04 динара,
што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења
Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  коришћења  пољопивредног  земљишта
општине Темерин износи 304,24 Евра.

    Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се у року од осам (8) дана од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 
 

                            4. Услови, начин и рок плаћања закупнине земљишта из тачке 1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

     Одредбом  члана  64.  став  3.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде.

                                   Одлуком  о  одређивању  надлежног  органа  за  спровођење  поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 
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                                     Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  је  дана  17.05.2010.
године расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег
закупа, у складу са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном
земљишту.
          На објављени јавни позив пријавила су се два привредна субјекта и три
физичких  лица.  "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун,  Карађорђев  трг  3.  Земун,  је
испуњавао услове предвиђене огласом.

Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини  Темерин је  13.536,72 динара  по  хектару, што je  прерачунато  у  Евро  по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надментања износило 143,17
Евра.
                   На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег
права закупа да у закуп "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун, Карађорђев трг 3. Земун.   
                  С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
         Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у
Службеном листу Општине Темерин.
                   Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-64/2010-03                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:25.08.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н                                                              АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.

159.

На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник општине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У  ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  "FARM-MEN-CO" D.O.O. ЗЕМУН
КАРАЂОРЂЕВ ТРГ 3. ЗЕМУН

по основу права пречег закупа
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    1.  "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун,  Карађорђев трг 3.  Земун,  даје се у
закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 8,8388 ha,
које се налази у општини Темерин, катастарскe парцелe бр. 2102, 2103, 2104, 2105,
2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112/1 уписанe у лист непокретности бр.  254 за
к.о. Бачки Јарак, по основу права пречег закупа.

   2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три
године. 

               3.  Закупнина  земљишта  из  тачке  1.  ове  одлуке  износи  294.165,73
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан
доношења  Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  коришћења  пољопивредног
земљишта општине Темерин износи 2.825,53 Евра.

    Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се у року од осам (8) дана од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 
 

                            4.  Услови,  начин  и  рок  плаћања  закупнине  земљишта  из  тачке  1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

     Одредбом  члана  64.  став  3.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 

                                   Одлуком  о  одређивању  надлежног  органа  за  спровођење  поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

                                     Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  је  дана  17.05.2010.
године расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег
закупа, у складу са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном
земљишту.
          На објављени јавни позив пријавила су се два привредна субјекта и три
физичких  лица.  "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун,  Карађорђев  трг  3.  Земун,  је
испуњавао услове предвиђене огласом.

Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини  Темерин је  30.225,11 динара  по  хектару, што je  прерачунато  у  Евро  по
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средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надментања износило 319,67
Евра.
                   На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег
права закупа да у закуп "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун, Карађорђев трг 3. Земун.

   
                  С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
         Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у
Службеном листу Општине Темерин.
                   Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-65/2010-03                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:25.08.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н                                                                  АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.   

160.

На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник општине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У  ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  "FARM-MEN-CO" D.O.O. ЗЕМУН
 КАРАЂОРЂЕВ ТРГ 3. ЗЕМУН

по основу права пречег закупа

    1.  "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун,  Карађорђев трг 3.  Земун,  даје се у
закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 1,0545 ha,
које се налази у општини Темерин, катастарскe парцелe бр. 2127, 2128/1 уписанe у
лист непокретности бр. 254 за к.о. Бачки Јарак, по основу права пречег закупа.

   2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три
године. 
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               3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи 34.062,68 динара,
што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења
Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  коришћења  пољопивредног  земљишта
општине Темерин износи 327,18 Евра.

    Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се у року од осам (8) дана од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 
 

                            4. Услови, начин и рок плаћања закупнине земљишта из тачке 1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

     Одредбом  члана  64.  став  3.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 

                                   Одлуком  о  одређивању  надлежног  органа  за  спровођење  поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

                                     Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  је  дана  17.05.2010.
године расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег
закупа, у складу са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном
земљишту.
          На објављени јавни позив пријавила су се два привредна субјекта и три
физичких  лица.  "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун,  Карађорђев  трг  3.  Земун,  је
испуњавао услове предвиђене огласом.

Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини  Темерин је  29.336,03 динара  по  хектару, што je  прерачунато  у  Евро  по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надментања износило 310,27
Евра.
                   На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег
права закупа да у закуп "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун, Карађорђев трг 3. Земун.   
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                  С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
         Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у
Службеном листу Општине Темерин.

                   Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-66/2010-03                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:25.08.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н                                                               АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.    

161.

На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник општине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У  ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  "FARM-MEN-CO" D.O.O. ЗЕМУН
 КАРАЂОРЂЕВ ТРГ 3. ЗЕМУН

по основу права пречег закупа

    1.  "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун,  Карађорђев трг 3.  Земун,  даје се у
закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 2,2195 ha,
које се налази у општини Темерин, катастарскe парцелe бр. 2154, 2155  уписанe у
лист непокретности бр. 254 за к.о. Бачки Јарак, по основу права пречег закупа.

   2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три
године. 

               3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи 71.694,75 динара,
што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења
Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  коришћења  пољопивредног  земљишта
општине Темерин износи 688,64 Евра.
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    Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се у року од осам (8) дана од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 
 

                            4. Услови, начин и рок плаћања закупнине земљишта из тачке 1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

     Одредбом  члана  64.  став  3.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 

                                   Одлуком  о  одређивању  надлежног  органа  за  спровођење  поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

                                     Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  је  дана  17.05.2010.
године расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег
закупа, у складу са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном
земљишту.
          На објављени јавни позив пријавила су се два привредна субјекта и три
физичких  лица.  "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун,  Карађорђев  трг  3.  Земун,  је
испуњавао услове предвиђене огласом.

Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини  Темерин је  29.336,03 динара  по  хектару, што je  прерачунато  у  Евро  по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надментања износило 310,27
Евра.
                   На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег
права закупа да у закуп "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун, Карађорђев трг 3. Земун.   
                  С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
         Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у
Службеном листу Општине Темерин.
                   Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
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АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-67/2010-03                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:25.08.2010. године
Т Е  М  Е  Р  И  Н                                                                 АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.

162.

На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник општине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У  ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  "FARM-MEN-CO" D.O.O. ЗЕМУН
КАРАЂОРЂЕВ ТРГ 3. ЗЕМУН

по основу права пречег закупа

    1.  "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун,  Карађорђев трг 3.  Земун,  даје се у
закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 0,4981 ha,
које се налази у општини Темерин, катастарскe парцелe бр. 2235/2, 2236/1 уписанe у
лист непокретности бр. 254 за к.о. Бачки Јарак, по основу права пречег закупа.

   2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три
године. 

               3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи 15.167,31 динара,
што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења
Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  коришћења  пољопивредног  земљишта
општине Темерин износи 145,69 Евра.

    Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се у року од осам (8) дана од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 
 

                            4. Услови, начин и рок плаћања закупнине земљишта из тачке 1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.
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О б р а з л о ж е њ е

     Одредбом  члана  64.  став  3.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 

                                   Одлуком  о  одређивању  надлежног  органа  за  спровођење  поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

                                     Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  је  дана  17.05.2010.
године расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег
закупа, у складу са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном
земљишту.
          На објављени јавни позив пријавила су се два привредна субјекта и три
физичких  лица.  "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун,  Карађорђев  трг  3.  Земун,  је
испуњавао услове предвиђене огласом.

Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини  Темерин је  27.654,20 динара  по  хектару, што je  прерачунато  у  Евро  по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надментања износило 292,48
Евра.
                   На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег
права закупа да у закуп "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун, Карађорђев трг 3. Земун.   
                  С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
         Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у
Службеном листу Општине Темерин.
                   Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-68/2010-03                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:25.08.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н                                                                АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.

163.
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На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник општине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У  ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  "FARM-MEN-CO" D.O.O. ЗЕМУН 
КАРАЂОРЂЕВ ТРГ 3. ЗЕМУН

по основу права пречег закупа

    1.  "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун,  Карађорђев трг 3.  Земун,  даје се у
закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 2,3535 ha,
које се налази у општини Темерин, катастарскe парцелe бр. 2192, 2193  уписанe у
лист непокретности бр. 123 за к.о. Сириг, по основу права пречег закупа.

   2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три
године. 

               3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи 76.023,25 динара,
што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења
Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  коришћења  пољопивредног  земљишта
општине Темерин износи 730,22 Евра.

    Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се у року од осам (8) дана од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 
 

                            4. Услови, начин и рок плаћања закупнине земљишта из тачке 1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

     Одредбом  члана  64.  став  3.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 

                                   Одлуком  о  одређивању  надлежног  органа  за  спровођење  поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 
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                                     Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  је  дана  17.05.2010.
године расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег
закупа, у складу са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном
земљишту.
          На објављени јавни позив пријавила су се два привредна субјекта и три
физичких  лица.  "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун,  Карађорђев  трг  3.  Земун,  је
испуњавао услове предвиђене огласом.

Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини  Темерин је  29.336,03 динара  по  хектару, што je  прерачунато  у  Евро  по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надментања износило 310,27
Евра.
                   На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег
права закупа да у закуп "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун, Карађорђев трг 3. Земун.   
                  С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
        Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у
Службеном листу Општине Темерин.
                   Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-69/2010-03                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:25.08.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н                                                                АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.

164.

На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник општине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У  ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  "FARM-MEN-CO" D.O.O. ЗЕМУН
 КАРАЂОРЂЕВ ТРГ 3. ЗЕМУН

по основу права пречег закупа



Број 9. Службени лист општине Темерин   26.08.2010. Страна 71

    1.  "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун,  Карађорђев трг 3.  Земун,  даје се у
закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 0,5883 ha,
које  се налази у општини Темерин,  катастарска парцела бр. 2186  уписана у лист
непокретности бр. 123 за к.о. Сириг, по основу права пречег закупа.

   2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три
године. 

               3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи 19.003,39 динара,
што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења
Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  коришћења  пољопивредног  земљишта
општине Темерин износи 182,53 Евра.

    Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се у року од осам (8) дана од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 
 

                            4. Услови, начин и рок плаћања закупнине земљишта из тачке 1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

     Одредбом  члана  64.  став  3.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 

                                   Одлуком  о  одређивању  надлежног  органа  за  спровођење  поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

                                     Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  је  дана  17.05.2010.
године расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег
закупа, у складу са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном
земљишту.
          На објављени јавни позив пријавила су се два привредна субјекта и три
физичких  лица.  "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун,  Карађорђев  трг  3.  Земун,  је
испуњавао услове предвиђене огласом.

Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини  Темерин је  29.336,03 динара  по  хектару, што je  прерачунато  у  Евро  по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надментања износило 310,27
Евра.
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                  На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег
права закупа да у закуп "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун, Карађорђев трг 3. Земун.   
                  С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
         Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у
Службеном листу Општине Темерин.
                   Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-70/2010-03                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:25.08.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н                                                                 АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.   

165.

На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник општине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У  ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  "FARM-MEN-CO" D.O.O. ЗЕМУН
 КАРАЂОРЂЕВ ТРГ 3. ЗЕМУН

по основу права пречег закупа

    1.  "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун,  Карађорђев трг 3.  Земун,  даје се у
закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 0,5887 ha,
које  се налази у општини Темерин,  катастарска парцела бр. 2189  уписана у лист
непокретности бр. 123 за к.о. Сириг, по основу права пречег закупа.

   2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три
године. 

               3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи 19.016,31 динара,
што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења
Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  коришћења  пољопивредног  земљишта
општине Темерин износи 182,66 Евра.
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    Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се у року од осам (8) дана од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 
 

                            4. Услови, начин и рок плаћања закупнине земљишта из тачке 1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

     Одредбом  члана  64.  став  3.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 

                                   Одлуком  о  одређивању  надлежног  органа  за  спровођење  поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

                                     Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  је  дана  17.05.2010.
године расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег
закупа, у складу са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном
земљишту.
          На објављени јавни позив пријавила су се два привредна субјекта и три
физичких  лица.  "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун,  Карађорђев  трг  3.  Земун,  је
испуњавао услове предвиђене огласом.

Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини  Темерин је  29.336,03 динара  по  хектару, што je  прерачунато  у  Евро  по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надментања износило 310,27
Евра.
                   На  основу  предлога  Комисије  за  спровођење  поступка  јавног
надметања  за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,
Председник општине Темерин је донео одлуку да се предметно земљиште по основу
пречег права закупа да у закуп "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун,  Карађорђев трг 3.
Земун.   
                  С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
         Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у
Службеном листу Општине Темерин.
                   Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-71/2010-03                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:25.08.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н                                                                 АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.

166.

На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник општине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У  ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  "FARM-MEN-CO" D.O.O. ЗЕМУН
 КАРАЂОРЂЕВ ТРГ 3. ЗЕМУН

по основу права пречег закупа

    1.  "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун,  Карађорђев трг 3.  Земун,  даје се у
закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 3,5315 ha,
које се налази у општини Темерин, катастарске парцеле бр. 2195, 2196, 2197 уписане
у лист непокретности бр. 123 за к.о. Сириг, по основу права пречег закупа.

   2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три
године. 

               3.  Закупнина  земљишта  из  тачке  1.  ове  одлуке  износи  114.075,25
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан
доношења  Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  коришћења  пољопивредног
земљишта општине Темерин износи 1.095,72 Евра.

    Закупнина из  става 1.  ове тачке  плаћа  се  у  року  од осам (8)  дана од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 
 

                            4. Услови, начин и рок плаћања закупнине земљишта из тачке 1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.
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О б р а з л о ж е њ е

     Одредбом  члана  64.  став  3.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 

                                   Одлуком  о  одређивању  надлежног  органа  за  спровођење  поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

                                     Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења
и  коришћења  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  је  дана  17.05.2010.
године расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег
закупа, у складу са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном
земљишту.
          На објављени јавни позив пријавила су се два привредна субјекта и три
физичких  лица.  "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун,  Карађорђев  трг  3.  Земун,  је
испуњавао услове предвиђене огласом.

Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини  Темерин је  29.336,03 динара  по  хектару, што je  прерачунато  у  Евро  по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надментања износило 310,27
Евра.
                   На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег
права закупа да у закуп "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун, Карађорђев трг 3. Земун.   
                  С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
         Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у
Службеном листу Општине Темерин.
                   Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-72/2010-03                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:25.08.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н                                                                 АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.

167.
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На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник општине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У  ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  "FARM-MEN-CO" D.O.O. ЗЕМУН
КАРАЂОРЂЕВ ТРГ 3. ЗЕМУН

по основу права пречег закупа

    1.  "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун,  Карађорђев трг 3.  Земун,  даје се у
закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 2,3535 ha,
које се налази у општини Темерин, катастарске парцеле бр. 2201, 2202, 2203 уписане
у лист непокретности бр. 123 за к.о. Сириг, по основу права пречег закупа.

   2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три
године. 

               3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи 76.023,25 динара,
што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења
Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  коришћења  пољопивредног  земљишта
општине Темерин износи 730,22 Евра.

    Закупнина из  става 1.  ове тачке  плаћа  се  у  року  од осам (8)  дана од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 
 

                            4.  Услови,  начин  и  рок  плаћања  закупнине  земљишта  из  тачке  1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

     Одредбом  члана  64.  став  3.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 
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                                   Одлуком  о  одређивању  надлежног  органа  за  спровођење  поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

                                     Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  је  дана  17.05.2010.
године расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег
закупа, у складу са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном
земљишту.

          На објављени јавни позив пријавила су се два привредна субјекта и три
физичких  лица.  "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун,  Карађорђев  трг  3.  Земун,  је
испуњавао услове предвиђене огласом.

Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини  Темерин је  29.336,03 динара  по  хектару, што je  прерачунато  у  Евро  по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надментања износило 310,27
Евра.
                   На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег
права закупа да у закуп "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун, Карађорђев трг 3. Земун.   
                  С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
         Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у
Службеном листу Општине Темерин.
                  Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-73/2010-03                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:25.08.2010.године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н                                                                  АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р. 

168.

На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник општине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси
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О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У  ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  "FARM-MEN-CO" D.O.O. ЗЕМУН
КАРАЂОРЂЕВ ТРГ 3. ЗЕМУН

по основу права пречег закупа

    1.  "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун,  Карађорђев трг 3.  Земун,  даје се у
закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 2,4567 ha,
које  се налази у општини Темерин,  катастарска парцела бр. 2209  уписана у лист
непокретности бр. 123 за к.о. Сириг, по основу права пречег закупа.

   2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три
године. 

               3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи 79.356,84 динара,
што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења
Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  коришћења  пољопивредног  земљишта
општине Темерин износи 762,24 Евра.

    Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се у року од осам (8) дана од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 
 

                            4. Услови, начин и рок плаћања закупнине земљишта из тачке 1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

     Одредбом  члана  64.  став  3.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 

                                   Одлуком  о  одређивању  надлежног  органа  за  спровођење  поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

                                     Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  је  дана  17.05.2010.
године расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег
закупа, у складу са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном
земљишту.
          На објављени јавни позив пријавила су се два привредна субјекта и три
физичких  лица.  "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун,  Карађорђев  трг  3.  Земун,  је
испуњавао услове предвиђене огласом.
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Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини  Темерин је  29.336,03 динара  по  хектару, што je  прерачунато  у  Евро  по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надментања износило 310,27
Евра.
                   На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег
права закупа да у закуп "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун, Карађорђев трг 3. Земун.
   

                  С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
         Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у
Службеном листу Општине Темерин.
                   Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-74/2010-03                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:25.08.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н                                                                АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.

169.

На основу одредбе из члана 64. став 3. у вези са одредбом из члана 64а
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број: 320-11-2276 2010-15 од 25.08. 2010.
године, председник општине Темерин, дана 25.08.2010. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У  ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  "FARM-MEN-CO" D.O.O. ЗЕМУН
 КАРАЂОРЂЕВ ТРГ 3. ЗЕМУН

по основу права пречег закупа

    1.  "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун,  Карађорђев трг 3.  Земун,  даје се у
закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 1,8732 ha,
које  се налази у општини Темерин,  катастарска парцела бр. 2216  уписана у лист
непокретности бр. 123 за к.о. Сириг, по основу права пречег закупа.
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   2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три
године. 

               3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи 60.508,50 динара,
што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења
Годишњег  програма  заштите,  уређења  и  коришћења  пољопивредног  земљишта
општине Темерин износи 581,20 Евра.

    Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се у року од осам (8) дана од
правоснажности одлуке за годину закупа, а за сваку наредну годину закупа најкасније
до 30. септембра текуће године. 
 

                            4. Услови, начин и рок плаћања закупнине земљишта из тачке 1. ове
одлуке,  време  амортизације  вишегодишњих  засада,  права  и  обавезе  закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који,  у  име  Републике,  закључује  министар  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде.

О б р а з л о ж е њ е

     Одредбом  члана  64.  став  3.  Закона  о  пољопривредном  земљишту
(“Службени гласник Републике Србије”, број 62/06, 65/08  и 41/09) предвиђено је да
одлуку  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуку  о  давању  у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе
на  чијој  територији  се  налази  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  уз
сагласност министарства надлежног за послове пољопривреде. 

                                   Одлуком  о  одређивању  надлежног  органа  за  спровођење  поступка
давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  (“Службени  лист
Општине Темерин”, број 15/06) одређен је Председник општине као огран надлежан
за  доношење  Одлуке  о  расписивању  јавног  огласа  и  одлуке  о  давању  у  закуп
пољопривредног земљишта у државној својини. 

                                     Председник Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини  је  дана  17.05.2010.
године расписао јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег
закупа, у складу са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном
земљишту.
          На објављени јавни позив пријавила су се два привредна субјекта и три
физичких  лица.  "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун,  Карађорђев  трг  3.  Земун,  је
испуњавао услове предвиђене огласом.

Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у
општини  Темерин је  29.336,03 динара  по  хектару, што je  прерачунато  у  Евро  по
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надментања износило 310,27
Евра.
                   На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
општине  Темерин  је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег
права закупа да у закуп "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун, Карађорђев трг 3. Земун.  
                  С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
         Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у
Службеном листу Општине Темерин.
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                  Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству  надлежном  за  послове  пољопривреде  у  року  од  15  дана,  од  дана
доношења одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: 320-75/2010-03                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана:25.08.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н                                                              АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.

170.

На основу  члана  44.  став  1.  тачка  6.  Закона  о  локалној  самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије''  број: 129/2007), члана 65. став 1. тачка 23.
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број: 11/2008)

Председник општине Темерин, дана 28.07.2010. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

I

У Међуопштинску радну групу, на основу Споразума о сарадњи Града
Новог Сада и општина Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран,
Темерин и Врбас у формирању региона за управљање комуналним отпадом, именују
се:

 Др Олга Пекез – члан, 
 Никола Ембер – заменик члан 

II

Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2010-102-01                   АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.
Дана:28.07.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н
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171.

На  основу  члана  47.  Закона  о  локалној  самоуправи  (''Службени  гласник
Републике Србије'' број: 129/2007), члана 65. Статута општине Темерин (''Службени
лист општине Темерин'' број: 11/2008)

 
Председник општине Темерин, дана 30.07.2010. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ГРАЂЕВИНСКОГ
МАТЕРИЈАЛА ЗА ЗАВРШЕТАК ИЛИ АДАПТАЦИЈУ ОБЈЕКАТА ПОРОДИЦА

ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

I

Образује се Комисија за избор корисника грађевинског материјала за
завршетак или адаптацији објеката породица избеглих и расељених лица. 

У Комисију се именују:

 Миодраг Окљеша, повереник Комесаријата
 Јасмина Божичић, секретар Црвеног крста Темерин
 Драган  Стојадиновић,  представник  Центра  за  социјални  рад

општине Темерин
 Александра Мишић, дипл. правник Општинске управе Темерин
 Бранка Влаисављевић, Општински грађевински инспектор.

II

Овим  престаје  да  важи  Решење  о  образовању  Комисије  за  избор
корисника грађевинског материјала за завршетак или адаптацију објеката породица
избеглих и расељених лица број: 06-1/2010-30-01 од 08.03.2010. године (''Службени
лист општине Темерин број: 4/2010).

III

Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2010-103-01                    АНДРАШ ГУСТОЊ,С.Р.
Дана:30.07.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н

172.

На  основу  члана  46.  Закона  о  локалној  самоуправи  (''Службени  гласник
Републике Србије'' број: 129/2007), члана 68. Статута општине Темерин (''Службени
лист општине Темерин''  број: 11/2008) и члана 45. став 1. Пословника Општинског
већа општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број: 13/2008)

Општинско веће општине Темерин, на 71. седници одржаној 06.08.2010.
године, донело је следећe

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА

 У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН

I

Образује се Комисија за давање назива улица у општини Темерин:

- Милан Поповић
                                            - Бела Чорба
                                            - Драгослав Шево

 - Милош Дејановић
                                            - Зоран Свитић

II

Задужује  се Јавно  комунално  предузеће  ''Темерин''  Темерин  да
постави кућне бројеве на основу издатих решења о одреживању кућних бројева по
захтеву странака.

III

Ставља се ван снаге закључак Извршног одбора Скупштине општине
Темерин број: 06-1/98-52-3-01 од 10 новембра 1998. године (''Службени лист општине
Темерин'' број: 13/1998).

IV

Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/2010-104 -5-01                           АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.
Дана:06.08.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н

173.

На  основу  члана  47.  Закона  о  локалној  самоуправи  (''Службени  гласник
Републике Србије'' број: 129/2007), члана 65. Статута општине Темерин (''Службени
лист општине Темерин'' број: 11/2008) 

Председник општине Темерин, дана 05.08.2010. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ДОНАТОРСКИХ
 ПРОЈЕКАТА ПОМОЋИ У ПАКЕТИМА ХРАНЕ ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ 

ПОРОДИЦЕ ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА СМЕШТЕНИХ
 НА  ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

I

Образује се Комисија  за  избор  корисника  донаторских  пројеката
помоћи у пакетима хране за најугроженије породице избеглица и инерно расељених
лица смештених на територији општине Темерин.

У Комисију се именују:

 Миодраг Окљеша, повереник Комесаријата,
 Јасмина Божичић, секретар Црвеног крста Темерин,
 Драган  Стојадиновић,  представник  Центра  за  социјални  рад

општине Темерин,
 Марија  Зец  Пајфер,  начелник  Одељења  за  општу  управу,

друштвене делатности и јавне службе,
 Анкица  Стојичић,  социјални  радник  Центра  за  социјални  рад

општине Темерин.

II

Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2010-105-01                  АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.
Дана:05.08.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н

174.

На основу  члана  44.  став  1.  тачка  6.  Закона  о  локалној  самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије''  број: 129/2007), члана 65. став 1. тачка 23.
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број: 11/2008) и члана
16.  став  2.   Одлуке  о  мерилима  за  уговарање  висине  накнаде  за  уређивање
грађевинског земљишта (''Службени лист општине Темерин'' број 4/2005 и 15/2008)

Председник општине Темерин, дана 20.08.2010. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Ослобађа се  ''ТАКТ'' Темеринска ликовно – стваралачка колонија из
Темерина,  улица  ЈНА број  126,  од  плаћања  накнаде  за  уређивање  грађевинског
земљишта за  реконструкцију крова, тавана постојеће стамбене зграде – Завичајна
кућа,   на  парцели  број  3420  к.о.  Темерин,  Блок  број  63,  улица  ЈНА  број  126  у
Темерину. 

II

Ослобађање плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта из
тачке 1. овог Решења утврђује се сходно члану 16. став 1. Одлуке о мерилима за
уговарање  висине  накнаде  за  уређивање  грађевинског  земљишта,  јер  се  ради  о
реконструкцији крова, тавана постојеће стамбене зграде – Завичајне куће на парцели
број  3420  к.о.  Темерин,  Блок  број  63,  улица  ЈНА  број  126  у  Темерину,  чији  је
инвеститор ''ТАКТ'' Темеринска ликовно – стваралачка колонија из Темерина.

III

Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2010-109-01                           АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.
Дана:20.08.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н

175.

На основу члана 48.  Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/09 ) и члана 5. Одлуке о буџету општине Темерин за  2010.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 2/2010),

Председник општине Темерин дана  01. јула 2010. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.

 Из средстава утврђених Одлуком о  буџету општине Темерин за 2010.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 2/2010), Раздео 3. Глава 4. Средства
резерве,  функција  160  –  Опште  јавне  услуге  које  нису  класификоване  на  другом
месту, апропријација економске класификације 499 – Средства  резерве, на позицији
65 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства Општинској управи Темерин у
износу од 330.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава ради исплате
накнада за социјалну заштиту из буџета.

2.

 Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру      Раздела 3.
Општинска  управа  Темерин,  Глава  1.  Општинска  управа,  функција  410  –  Општи
економски и комерцијални послови,  апропријација економске класификације 472 –
Накнаде за социјалну заштиту из буџета, на позицији 36.

3.

 О реализацији овог  решења стараће се Општинска управа Темерин –
Одељење за буџет, финансије и трезор.  

4.

 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА                                                                      ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                         АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.
Број: 06-1/2010-92-01
Дана: 01.07.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н

176.

На основу члана 48.  Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/09 ) и члана 5. Одлуке о буџету општине Темерин за  2010.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 2/2010),

Председник општине Темерин дана  07. јула 2010. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.

 Из средстава утврђених Одлуком о  буџету општине Темерин за 2010.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 2/2010), Раздео 3. Глава 4. Средства
резерве,  функција  160  –  Опште  јавне  услуге  које  нису  класификоване  на  другом
месту, апропријација економске класификације 499 – Средства  резерве, на позицији
65 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства Општинској управи Темерин у
износу од 300.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава ради исплате
трошкова за превоз ученика.

2.

 Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру      Раздела 3.
Општинска  управа  Темерин,  Глава  1.  Општинска  управа,  функција  410  –  Општи
економски и комерцијални послови,  апропријација економске класификације 472 –
Накнаде за социјалну заштиту из буџета – превоз ученика, на позицији 38.

3.

 О реализацији овог  решења стараће се Општинска управа Темерин –
Одељење за буџет, финансије и трезор.  
           

4.

 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА                                                                      ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                         АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.
Број: 06-1/2010-93-01
Дана: 07.07.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н

177.

На основу члана 48.  Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/09 ) и члана 5. Одлуке о буџету општине Темерин за  2010.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 2/2010),

Председник општине Темерин дана  01. јула 2010. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.

 Из средстава утврђених Одлуком о  буџету општине Темерин за 2010.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 2/2010), Раздео 3. Глава 4. Средства
резерве,  функција  160  –  Опште  јавне  услуге  које  нису  класификоване  на  другом
месту, апропријација економске класификације 499 – Средства  резерве, на позицији
65 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства Општинској управи Темерин –
Изборна  комисија у  износу  од  1.000,00  динара на  име  обезбеђења  додатних
средстава за исплату трошкова платног промета.

2.

 Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру      Раздела 3.
Општинска управа Темерин, Глава 2. Изборна комисија, функција 160 – Опште јавне
услуге  које  нису  класификоване  на  другом  месту,  апропријација  економске
класификације 421 – Стални трошкови, на позицији 54.

3.

 О реализацији овог  решења стараће се Општинска управа Темерин –
Одељење за буџет, финансије и трезор.  
  

4.

 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА                                                                      ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                         АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.
Број: 06-1/2010-94-01
Дана: 01.07.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н

178.

На основу члана  70.  став 4.  Закона о буџетском систему (''Службени
гласник Републике Србије'', бр. 54/2009 ), члана 4. став 3. Одлуке о буџету општине
Темерин за  2010. годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 2/2010) и члана 68.
став 1. тачка 4. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр.
11/2008),

Општинско веће општине Темерин дана 14. јула 2010. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  СТАЛНЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.

Из средстава утврђених Одлуком о  буџету општине Темерин за 2010.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 2/2010), Раздео 3. Глава 4. Средства
резерве,  функција  160  –  Опште  јавне  услуге  које  нису  класификоване  на  другом
месту, економска класификација 499 – Средства  резерве, на позицији 64 – Стална
резерва,  одобравају  се  средства  Општинској управи Темерин – ЈП ''Дирекцији  за
изградњу и урбанизам општине Темерин'' у износу од  1.806.000,00 динара на име
обезбеђења средстава за накнаду штете изазване поплавама на територији општине
Темерин.

2.

 Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру      Раздела 3.
Општинска  управа  Темерин,  Глава  14.  ЈП  ''Дирекција  за  изградњу  и  урбанизам
општине  Темерин'',  функција  620 –  Развој  заједнице,  апропријација  економске
класификације  484 –  Накнада  штете  за  повреде  или  штету  насталу  услед
елементарних  непогода  или  других  природних  узрока,  на  новоутврђеној  позицији
177/1.

3.

 О реализацији овог  решења стараће се Општинска управа Темерин –
Одељење за буџет, финансије и трезор.  
                   

4.
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 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА                                                                     ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                 АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.
Број: 06-1/2010-95-01
Дана: 14.07.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н

179.

На основу члана 48.  Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/09 ) и члана 5. Одлуке о буџету општине Темерин за  2010.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 2/2010),

Председник општине Темерин дана  21. јула 2010. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.

 Из средстава утврђених Одлуком о  буџету општине Темерин за 2010.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 2/2010), Раздео 3. Глава 4. Средства
резерве,  функција  160  –  Опште  јавне  услуге  које  нису  класификоване  на  другом
месту, апропријација економске класификације 499 – Средства  резерве, на позицији
65 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства Општинској управи Темерин у
износу од  10.000,00 динара на име обезбеђења додатних средстава ради исплате
републичких такси  за регистрацију возила.

2.

 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 3.
Општинска  управа  Темерин,  Глава  1.  Општинска  управа,  функција  410  –  Општи
економски и комерцијални послови,  апропријација економске класификације 482 –
Порези, обавезне таксе и казне, на позицији 39.

3.

 О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Темерин –
Одељење за буџет, финансије и трезор.  
                            

4.

 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                       АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.
Број: 06-1/2010-100-01
Дана: 21.07.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н

180.

На основу члана 48.  Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/09 ) и члана 5. Одлуке о буџету општине Темерин за  2010.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 2/2010),

Председник општине Темерин дана  19. јула 2010. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.

 Из средстава утврђених Одлуком о  буџету општине Темерин за 2010.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 2/2010), Раздео 3. Глава 4. Средства
резерве,  функција  160  –  Опште  јавне  услуге  које  нису  класификоване  на  другом
месту, апропријација економске класификације 499 – Средства  резерве, на позицији
65 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства Општинској управи Темерин –
ПУ ''Вељко Влаховић''  Темерин у износу од  90.000,00 динара на име обезбеђења
додатних  средстава  ради  исплате  трошкова  везаних  за  учешће  у  финансирању
зарада особа са инвалидитетом за месеце јун и јул 2010. године.

2.

 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру      Раздела 3.
Општинска управа Темерин, Глава 6. ПУ ''Вељко Влаховић'' Темерин, функција 911 –
Предшколско образовање, апропријација економске класификације 472 – Накнаде за
социјалну заштиту из буџета, на позицији 81/1.

3.

 О  реализацији  овог  Решења  стараће  се  Општинска  управа  Темерин  –
Одељење за буџет, финансије и трезор.  
        

4.

 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА                                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                          АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.
Број: 06-1/2010-101-01
Дана: 19.07.2010. године
Т  Е  М  Е Р  И  Н

181.

На основу члана 48.  Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/09 ) и члана 5. Одлуке о буџету општине Темерин за  2010.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 2/2010),

Председник општине Темерин дана  27. јула 2010. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.

 Из средстава утврђених Одлуком о  буџету општине Темерин за 2010.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 2/2010), Раздео 3. Глава 4. Средства
резерве,  функција  160  –  Опште  јавне  услуге  које  нису  класификоване  на  другом
месту, апропријација економске класификације 499 – Средства  резерве, на позицији
65 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства Општинској управи Темерин –
ПУ ''Вељко Влаховић'' Темерин у износу од  200.000,00 динара на име обезбеђења
додатних средстава ради исплате трошкова везано за зидарске радове.

2.

 Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру      Раздела 3.
Општинска управа Темерин, Глава 6. ПУ ''Вељко Влаховић'' Темерин, функција 911 –
Предшколско образовање,  апропријација  економске  класификације  425 –  Текуће
поправке и одржавање, на позицији 79.

3.

 О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Темерин –
Одељење за буџет, финансије и трезор.  
                            

4.

 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА                                                                      ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                         АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.
Број: 06-1/2010-106-01
Дана: 27.07.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н

182.

На  основу  члана  5.  став  5.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени
гласник  РС'',  бр.  54/2009),  члана 28.  Одлуке  о  буџету  општине  Темерин за  2010.
годину  (''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  2/2010)  и  Решења  Покрајинског
секретара за социјалну политику и демографију бр. 113-553-00069/2010-08 од дана
27.07.2010. године

Председник општине Темерин дана 02.08.2010. године, доноси

Р  Е Ш  Е  Њ  Е

I

У  члану  8.  Одлуке  о  буџету  општине  Темерин  за  2010.  годину
(''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  2/2010),  функција  911  –  Предшколско
образовање,  економска  класификација  472  –  Накнаде  за  социјалну  заштиту  из
буџета, П О В Е Ћ А В А   С Е   позиција (апропријација) 81/1 – Накнаде за социјалну
заштиту из буџета, за износ од 285.600,00 динара.

У члану 6. Одлуке о буџету општине Темерин за 2010. годину, члан 6.
(табела),  група  конта  733,  синтетика  7331  –  Текући  трансфери  од  других  нивоа
власти, износ: ''82.191.250'', замењује се износом: ''82.476.850''.

II

Укупни  приходи  и  примања,  као  и  укупни  расходи  и  издаци  буџета
општине Темерин за 2010. годину, увећавају се за износ из тачке I овог решења и
износе 524.896.850,00 динара.

III

О реализацији овог решења стараће се Општинска управа Темерин –
Одељење за буџет, финансије и трезор.

IV

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА                                              
ОПШТИНА ТЕМЕРИН ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                         
Број: 06-1/2010-107-01  АНДРАШ ГУСТОЊ, С.Р.
Дана: 02.08.2010. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н

С  А   Д   Р   Ж   А   Ј

РЕД. БР. НАЗИВ АКТА   СТРАНА

125.

ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПЕТЕФИ Д.О.О. ТЕМЕРИН

 ЧУРУШКИ ПУТ ББ. ТЕМЕРИН
по основу права пречег закупа (инфраструктура)

1

126.

ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПЕТЕФИ Д.О.О. ТЕМЕРИН 

ЧУРУШКИ ПУТ ББ. ТЕМЕРИН
по основу права пречег закупа (инфраструктура)

3

127.

ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПЕТЕФИ Д.О.О. ТЕМЕРИН

ЧУРУШКИ ПУТ ББ. ТЕМЕРИН
по основу права пречег закупа (инфраструктура)

4

128.

ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПЕТЕФИ Д.О.О. ТЕМЕРИН

ЧУРУШКИ ПУТ ББ. ТЕМЕРИН
по основу права пречег закупа (инфраструктура)

6

129.

ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПЕТЕФИ Д.О.О. ТЕМЕРИН

 ЧУРУШКИ ПУТ ББ. ТЕМЕРИН
по основу права пречег закупа (инфраструктура)

8

130.

ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПЕТЕФИ Д.О.О. ТЕМЕРИН

ЧУРУШКИ ПУТ ББ. ТЕМЕРИН
по основу права пречег закупа (инфраструктура)

10

131.

ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПЕТЕФИ Д.О.О. ТЕМЕРИН

 ЧУРУШКИ ПУТ ББ. ТЕМЕРИН
по основу права пречег закупа (инфраструктура)

12

132.

ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПЕТЕФИ Д.О.О. ТЕМЕРИН

 ЧУРУШКИ ПУТ ББ. ТЕМЕРИН
 по основу права пречег закупа (инфраструктура)

13

133.

ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПЕТЕФИ Д.О.О. ТЕМЕРИН

 ЧУРУШКИ ПУТ ББ. ТЕМЕРИН
по основу права пречег закупа (инфраструктура)

15

134. ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 17
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 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПЕТЕФИ Д.О.О. ТЕМЕРИН
 ЧУРУШКИ ПУТ ББ. ТЕМЕРИН

по основу права пречег закупа (инфраструктура)

135.

ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПЕТЕФИ Д.О.О. ТЕМЕРИН

 ЧУРУШКИ ПУТ ББ. ТЕМЕРИН
по основу права пречег закупа (инфраструктура)

19

136.

ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПЕТЕФИ Д.О.О. ТЕМЕРИН

ЧУРУШКИ ПУТ ББ. ТЕМЕРИН
по основу права пречег закупа (инфраструктура)

21

137.

ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПЕТЕФИ Д.О.О. ТЕМЕРИН

 ЧУРУШКИ ПУТ ББ. ТЕМЕРИН
по основу права пречег закупа

22

138.

ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПЕТЕФИ Д.О.О. ТЕМЕРИН

 ЧУРУШКИ ПУТ ББ. ТЕМЕРИН
по основу права пречег закупа

24

139.

ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПЕТЕФИ Д.О.О. ТЕМЕРИН

ЧУРУШКИ ПУТ ББ. ТЕМЕРИН
по основу права пречег закупа

26

140.

ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПЕТЕФИ Д.О.О. ТЕМЕРИН

 ЧУРУШКИ ПУТ ББ. ТЕМЕРИН
по основу права пречег закупа

28

141.

ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПЕТЕФИ Д.О.О. ТЕМЕРИН

 ЧУРУШКИ ПУТ ББ. ТЕМЕРИН
по основу права пречег закупа

29

142.

ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПЕТЕФИ Д.О.О. ТЕМЕРИН

 ЧУРУШКИ ПУТ ББ. ТЕМЕРИН
по основу права пречег закупа

31

143.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ДЕНЕШ ДОБОШИ
по основу права пречег закупа

33

144.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ДЕНЕШ ДОБОШИ
по основу права пречег закупа

35

145.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ДЕНЕШ ДОБОШИ
по основу права пречег закупа

37

146.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ДЕНЕШ ДОБОШИ
по основу права пречег закупа

38

147.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НАТАША ЗЕЉКОВИЋ 
по основу права пречег закупа

40

148.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НАТАША ЗЕЉКОВИЋ 
по основу права пречег закупа

42

149.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НАТАША ЗЕЉКОВИЋ 
по основу права пречег закупа

44

150. ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 45
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 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЖОЛТ – ШАНДОР ГОБОР
по основу права пречег закупа

151.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЖОЛТ – ШАНДОР ГОБОР
по основу права пречег закупа

47

152.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЖОЛТ – ШАНДОР ГОБОР
по основу права пречег закупа

49

153.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЖОЛТ – ШАНДОР ГОБОР
по основу права пречег закупа

51

154.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЖОЛТ – ШАНДОР ГОБОР
по основу права пречег закупа

52

155.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЖОЛТ – ШАНДОР ГОБОР
по основу права пречег закупа

54

156.

ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ "FARM-MEN-CO" D.O.O. ЗЕМУН 

КАРАЂОРЂЕВ ТРГ 3. ЗЕМУН
по основу права пречег закупа

56

157.

ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ "FARM-MEN-CO" D.O.O. ЗЕМУН

КАРАЂОРЂЕВ ТРГ 3. ЗЕМУН
по основу права пречег закупа

58

158.

ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ "FARM-MEN-CO" D.O.O. ЗЕМУН

 КАРАЂОРЂЕВ ТРГ 3. ЗЕМУН
по основу права пречег закупа

59

159.

ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ "FARM-MEN-CO" D.O.O. ЗЕМУН

КАРАЂОРЂЕВ ТРГ 3. ЗЕМУН
по основу права пречег закупа

61

160.

ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ "FARM-MEN-CO" D.O.O. ЗЕМУН

 КАРАЂОРЂЕВ ТРГ 3. ЗЕМУН
по основу права пречег закупа

63

161.

ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ "FARM-MEN-CO" D.O.O. ЗЕМУН

 КАРАЂОРЂЕВ ТРГ 3. ЗЕМУН
по основу права пречег закупа

65

162.

ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ "FARM-MEN-CO" D.O.O. ЗЕМУН

КАРАЂОРЂЕВ ТРГ 3. ЗЕМУН
по основу права пречег закупа

67

163.

ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ "FARM-MEN-CO" D.O.O. ЗЕМУН 

КАРАЂОРЂЕВ ТРГ 3. ЗЕМУН
по основу права пречег закупа

68

164.

ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  "FARM-MEN-CO" D.O.O. ЗЕМУН

 КАРАЂОРЂЕВ ТРГ 3. ЗЕМУН
по основу права пречег закупа

70
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165.

ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  "FARM-MEN-CO" D.O.O. ЗЕМУН

 КАРАЂОРЂЕВ ТРГ 3. ЗЕМУН
по основу права пречег закупа

72

166.

ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ "FARM-MEN-CO" D.O.O. ЗЕМУН

 КАРАЂОРЂЕВ ТРГ 3. ЗЕМУН
по основу права пречег закупа

74

167.

ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ "FARM-MEN-CO" D.O.O. ЗЕМУН

КАРАЂОРЂЕВ ТРГ 3. ЗЕМУН
по основу права пречег закупа

75

168.

ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ "FARM-MEN-CO" D.O.O. ЗЕМУН

КАРАЂОРЂЕВ ТРГ 3. ЗЕМУН
по основу права пречег закупа

77

169.

ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
 У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ "FARM-MEN-CO" D.O.O. ЗЕМУН

 КАРАЂОРЂЕВ ТРГ 3. ЗЕМУН
по основу права пречег закупа

79

170. Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 81

171.

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ГРАЂЕВИНСКОГ

МАТЕРИЈАЛА ЗА ЗАВРШЕТАК ИЛИ АДАПТАЦИЈУ ОБЈЕКАТА
ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

81

172.
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА
 У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН

83

173.

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ДОНАТОРСКИХ

 ПРОЈЕКАТА ПОМОЋИ У ПАКЕТИМА ХРАНЕ ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ 
ПОРОДИЦЕ ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

СМЕШТЕНИХ НА  ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

84

174. Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 85

175.
Р Е Ш Е Њ Е

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ
86

176.
Р Е Ш Е Њ Е

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ
87

177.
Р Е Ш Е Њ Е

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ
88

178.
Р Е Ш Е Њ Е

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ
89

179.
Р Е Ш Е Њ Е

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ
90
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180.
Р Е Ш Е Њ Е

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ
91

181.
Р Е Ш Е Њ Е

О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ
92

182. Р  Е Ш  Е  Њ  Е 93

*
*
*

         

Издавач:   Скупштина општине Темерин

Одговорни уредник: Јанош Ђураки, секретар Скупштине општине Темерин

Годишња претплата:  1.500,00 динара.

Жиро рачун број:  840-324641-85

Прималац:  Општинска управа Темерин

Сврха дознаке: За ''Службени лист општине Темерин''

Телефон број:  021/ 843-888

Штампа: Општинска управа општине Темерин
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