
 

Година XLIII– Број1. ТЕМЕРИН   22. ЈАНУАР  2010. Примерак 100,00 динара

1.

 На основу члана 64. став 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  15/2006  ),  а  уз  Сагласност  Министарства  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде број 320-11-12463/2009-06 од 18.01.2010. године, председник Општине
Темерин, дана 18.01.2010. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Небојша Вуковић

    1.  Небојша Вуковић,  1209962800130,  Сириг,  Новосадска 53, даје се у
закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од  2,3114 ha,
под  шифром  јавног  надметања  број  19,  које  се  налази  у  општини  Темерин,
катастарске парцеле бр. 7357/35, 7357/36, уписане у лист непокретности број 8678 за
КО Темерин.

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

                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи  34.671,00 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  355,86 Еура.
                     Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се годишње. 
 

                            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 
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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  Темерин”,  број
15/2006) 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 Општине Темерин је дана 23.12.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број:  17/2009 од 23.12.2009.
године.
          На објављени оглас пријавило се једно физичко лице. Небојша Вуковић,
Сириг, Новосадска 53 је испуњавао услове предвиђене огласом и уплатио депозит у
износу од  1.942,00 динара,  што по средњем курсу Народне банке Србије  на дан
уплате износи  19,93 евра  и  понудио закупнину у  износу од  15.000,00 динара по
хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног  надментања износи 153,96 Еура,  а  што представља највишу излицитирану
цену.
                    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 да у закуп  Небојша
Вуковић, Сириг, Новосадска 53.   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку доставити свим понуђачима који су учествовали на јавном
надметању и Архиви.

                   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
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                         ПРЕДСЕДНИК
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН                                        ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-01/2010-03
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Дана: 18.01.2010. год.
Т Е М Е Р И Н                                                                                 Андраш Густоњ, с.р.

2.

На основу члана 64. став 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  15/2006  ),  а  уз  Сагласност  Министарства  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде број 320-11-12463/2009-06 од 18.01.2010. године, председник Општине
Темерин, дана 18.01.2010. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Имре Бујдошо

    1.  Имре Бујдошо,  1505971800125,  Темерин, Новосадска 691, даје се у
закуп пољопривредно земљиште у државној својини,  укупне површине од   19,5646
ha,  под  шифром  јавног  надметања  број  43,  које  се  налази  у  општини  Темерин,
катастарске  парцеле  бр.  11601,  11602,  11603,  уписане у  лист  непокретности  број
8678 за КО Темерин.

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

                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи  723.890,20 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи 7.429,93 Еура.
                     Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се годишње. 
 

                            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
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                   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  Темерин”,  број
15/2006) 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 Општине Темерин је дана 23.12.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број:  17/2009 од 23.12.2009.
године.
          На објављени оглас  пријавила су се три физичка и једно правно лице.
Имре Бујдошо, Темерин, Новосадска 691 је испуњавао услове предвиђене огласом
и уплатио депозит у износу од  21.912,35 динара, што по средњем курсу Народне
банке Србије на дан уплате износи 224,91 евра  и  понудио закупнину у износу од
37.000,00 динара по хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне
банке  Србије  на  дан  јавног  надментања  износи 379,76 Еура,  а  што  представља
највишу излицитирану цену.
                    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  да  у  закуп  Имре
Бујдошо, Темерин, Новосадска 691.   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку доставити свим понуђачима који су учествовали на јавном
надметању и Архиви.

                   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
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                         ПРЕДСЕДНИК
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН                                        ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-02/2010-03
Дана: 18.01.2010. год.
Т Е М Е Р И Н                                                                                 Андраш Густоњ, с.р.

3.
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На основу члана 64. став 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  15/2006  ),  а  уз  Сагласност  Министарства  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде број 320-11-12463/2009-06 од 18.01.2010. године, председник Општине
Темерин, дана 18.01.2010. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Имре Бујдошо

    1.  Имре Бујдошо,  1505971800125,  Темерин, Новосадска 691, даје се у
закуп пољопривредно земљиште у државној својини,  укупне површине од   19,4351
ha,  под  шифром  јавног  надметања  број  44,  које  се  налази  у  општини  Темерин,
катастарске парцеле бр.  11604, 11605, 11606, 11607, уписане у лист непокретности
број 8678 за КО Темерин.

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

                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи  621.923,20 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи 6.383,35 Еура.
                     Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се годишње. 
 

                            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  Темерин”,  број
15/2006) 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 Општине Темерин је дана 23.12.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број:  17/2009 од 23.12.2009.
године.
          На објављени оглас пријавила су се три физичка лица.  Имре Бујдошо,
Темерин,  Новосадска  691 је  испуњавао  услове  предвиђене  огласом  и  уплатио
депозит у износу од 13.604,57 динара, што по средњем курсу Народне банке Србије
на дан уплате износи 139,64 евра и понудио закупнину у износу од 32.000,00 динара
по хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног  надментања износи 328,44 Еура,  а  што представља највишу излицитирану
цену.
                    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  да  у  закуп  Имре
Бујдошо, Темерин, Новосадска 691.   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку доставити свим понуђачима који су учествовали на јавном
надметању и Архиви.

                   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
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                         ПРЕДСЕДНИК
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН                                        ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-03/2010-03
Дана: 18.01.2010. год.
Т Е М Е Р И Н                                                                                 Андраш Густоњ, с.р.

4.

На основу члана 64. став 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  15/2006  ),  а  уз  Сагласност  Министарства  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде број 320-11-12463/2009-06 од 18.01.2010. године, председник Општине
Темерин, дана 18.01.2010. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
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Каталин Фехер

    1. Каталин Фехер, 1903961805078, Темерин, Ркоци Ференца 100, даје се у
закуп пољопривредно земљиште у државној својини,  укупне површине од   30,5019
ha,  под  шифром  јавног  надметања  број  45,  које  се  налази  у  општини  Темерин,
катастарске  парцеле  бр.  11608,  11610,  11611,  уписане у  лист  непокретности  број
8678 за КО Темерин.

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

                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи  338.571,09 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи 3.475,05 Еура.
                     Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се годишње. 
 

                            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  Темерин”,  број
15/2006) 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 Општине Темерин је дана 23.12.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број:  17/2009 од 23.12.2009.
године.
          На објављени оглас пријавило се једно физичко лице.  Каталин Фехер,
Темерин, Ркоци Ференца 100 је испуњавао услове предвиђене огласом и уплатио
депозит у износу од 21.352,00 динара, што по средњем курсу Народне банке Србије
на дан уплате износи 219,15 евра и понудио закупнину у износу од 11.100,00 динара
по хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
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јавног  надментања износи 113,93 Еура,  а  што представља највишу излицитирану
цену.
                    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 да у закуп  Каталин
Фехер, Темерин, Ркоци Ференца 100.   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку доставити свим понуђачима који су учествовали на јавном
надметању и Архиви.

                   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
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                         ПРЕДСЕДНИК
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН                                        ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-04/2010-03
Дана: 18.01.2010. год.
Т Е М Е Р И Н                                                                                 Андраш Густоњ, с.р.

5.

На основу члана 64. став 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  15/2006  ),  а  уз  Сагласност  Министарства  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде број 320-11-12463/2009-06 од 18.01.2010. године, председник Општине
Темерин, дана 18.01.2010. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Небојша Вуковић

    1.  Небојша Вуковић,  1209962800130,  Сириг,  Новосадска 53, даје се у
закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од  0,7860 ha,
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под  шифром  јавног  надметања  број  48,  које  се  налази  у  општини  Темерин,
катастарске  парцеле  бр.  12801,  уписане  у  лист  непокретности  број  8678 за  КО
Темерин.

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

                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи  17.292,00 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  177,48 Еура.
                     Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се годишње. 
 

                            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  Темерин”,  број
15/2006) 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 Општине Темерин је дана 23.12.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број:  17/2009 од 23.12.2009.
године.
          На објављени оглас пријавило се једно физичко лице. Небојша Вуковић,
Сириг, Новосадска 53 је испуњавао услове предвиђене огласом и уплатио депозит у
износу од  1.101,00 динара,  што по средњем курсу Народне банке Србије  на дан
уплате износи  11,30 евра  и  понудио закупнину у  износу од  22.000,00 динара по
хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног  надментања износи 225,81 Еура,  а  што представља највишу излицитирану
цену.
                    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 да у закуп  Небојша
Вуковић, Сириг, Новосадска 53.   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
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                   Ову одлуку доставити свим понуђачима који су учествовали на јавном
надметању и Архиви.

                   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
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                         ПРЕДСЕДНИК
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН                                        ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-05/2010-03
Дана: 18.01.2010. год.
Т Е М Е Р И Н                                                                                 Андраш Густоњ, с.р.

6.

На основу члана 64. став 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  15/2006  ),  а  уз  Сагласност  Министарства  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде број 320-11-12463/2009-06 од 18.01.2010. године, председник Општине
Темерин, дана 18.01.2010. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Андреа Киш

    1. Андреа Киш, 1603980825019, Темерин, Народног Фронта 221, даје се у
закуп пољопривредно земљиште у државној својини,  укупне површине од   23,5403
ha,  под  шифром  јавног  надметања  број  20,  које  се  налази  у  општини  Темерин,
катастарске парцеле бр.  2248, 2249, уписане у лист непокретности број  254 за  КО
Бачки Јарак.

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

                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи  878.053,19 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи 9.012,24 Еура.
                     Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се годишње. 
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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  Темерин”,  број
15/2006) 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 Општине Темерин је дана 23.12.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број:  17/2009 од 23.12.2009.
године.
          На објављени оглас  пријавила су се два физичка и једно правно лице.
Андреа  Киш,  Темерин,  Народног  Фронта  221 је  испуњавао  услове  предвиђене
огласом  и уплатио депозит у  износу од  46.139,00 динара,  што по средњем курсу
Народне  банке  Србије  на  дан  уплате  износи 473,57 евра  и  понудио  закупнину  у
износу од  37.300,00 динара по хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу
Народне  банке  Србије  на  дан  јавног  надментања  износи 382,84 Еура,  а  што
представља највишу излицитирану цену.
                    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 да у закуп  Андреа
Киш, Темерин, Народног Фронта 221.   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку доставити свим понуђачима који су учествовали на јавном
надметању и Архиви.

                   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
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                         ПРЕДСЕДНИК
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН                                        ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
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Број: 020-06/2010-03
Дана: 18.01.2010. год.
Т Е М Е Р И Н                                                                                 Андраш Густоњ, с.р.

7.

На основу члана 64. став 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  15/2006  ),  а  уз  Сагласност  Министарства  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде број 320-11-12463/2009-06 од 18.01.2010. године, председник Општине
Темерин, дана 18.01.2010. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Срђан Живковић

    1. Срђан Живковић, 1503978800098, Темерин, Новосадска 106/1, даје се у
закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од  1,0545 ha,
под  шифром  јавног  надметања  број  23,  које  се  налази  у  општини  Темерин,
катастарске парцеле бр. 2127, 2128/1, уписане у лист непокретности број 254 за КО
Бачки Јарак.

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

                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи  37.962,00 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  389,64 Еура.
                     Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се годишње. 
 

                            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  Темерин”,  број
15/2006) 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 Општине Темерин је дана 23.12.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број:  17/2009 од 23.12.2009.
године.
          На објављени оглас пријавило се једно физичко лице. Срђан Живковић,
Темерин,  Новосадска 106/1 је  испуњавао услове предвиђене огласом  и уплатио
депозит у износу од 1.993,01 динара, што по средњем курсу Народне банке Србије на
дан уплате износи  20,46 евра и понудио закупнину у износу од 36.000,00 динара по
хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног  надментања износи 369,50 Еура,  а  што представља највишу излицитирану
цену.
                    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 да у  закуп  Срђан
Живковић, Темерин, Новосадска 106/1.   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку доставити свим понуђачима који су учествовали на јавном
надметању и Архиви.

                   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
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                         ПРЕДСЕДНИК
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН                                        ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-07/2010-03
Дана: 18.01.2010. год.
Т Е М Е Р И Н                                                                                 Андраш Густоњ, с.р.

8.
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На основу члана 64. став 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  15/2006  ),  а  уз  Сагласност  Министарства  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде број 320-11-12463/2009-06 од 18.01.2010. године, председник Општине
Темерин, дана 18.01.2010. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Радован Милиновић

    1. Радован Милиновић, 2610976800109, Темерин, Новосадска 102, даје се
у закуп пољопривредно земљиште у државној својини,  укупне површине од   2,2195
ha,  под  шифром  јавног  надметања  број  24,  које  се  налази  у  општини  Темерин,
катастарске парцеле бр.  2154, 2155, уписане у лист непокретности број  254 за  КО
Бачки Јарак.

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

                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи  45.499,75 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  467,00 Еура.
                     Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се годишње. 
 

                            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  Темерин”,  број
15/2006) одређен је Председник општине као огран надлежан за доношење Одлуке о
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расписивању јавног огласа и одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини. 

                                     Председник Општине Темерин је дана 23.12.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број:  17/2009 од 23.12.2009.
године.
          На  објављени  оглас  пријавила  су  се  два  физичка  лица.  Радован
Милиновић, Темерин, Новосадска 102 је испуњавао услове предвиђене огласом и
уплатио депозит у износу од 4.351,00 динара, што по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате износи  44,66 евра и понудио закупнину у износу од 20.500,00
динара по хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије
на  дан  јавног  надментања  износи 210,41 Еура,  а  што  представља  највишу
излицитирану цену.
                    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 да у закуп  Радован
Милиновић, Темерин, Новосадска 102.   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку доставити свим понуђачима који су учествовали на јавном
надметању и Архиви.

                   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
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                         ПРЕДСЕДНИК
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН                                        ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-08/2010-03
Дана: 18.01.2010. год.
Т Е М Е Р И Н                                                                                 Андраш Густоњ, с.р.

9.

На основу члана 64. став 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  15/2006  ),  а  уз  Сагласност  Министарства  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде број 320-11-12463/2009-06 од 18.01.2010. године, председник Општине
Темерин, дана 18.01.2010. године, доноси:
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ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Радован Милиновић

    1. Радован Милиновић, 2610976800109, Темерин, Новосадска 102, даје се
у закуп пољопривредно земљиште у државној својини,  укупне површине од   0,4981
ha,  под  шифром  јавног  надметања  број  62,  које  се  налази  у  општини  Темерин,
катастарске парцеле бр. 2335/2, 2236/1, уписане у лист непокретности број 254 за КО
Бачки Јарак.

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

                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи  8.517,51 динара, што
прерачунато  у  Еуро  по  средњем  курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи   87,42 Еура.
                     Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се годишње. 
 

                            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  Темерин”,  број
15/2006) 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 Општине Темерин је дана 23.12.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број:  17/2009 од 23.12.2009.
године.
          На  објављени  оглас  пријавило  се  једно  физичко  лице.  Радован
Милиновић, Темерин, Новосадска 102 је испуњавао услове предвиђене огласом и
уплатио депозит у износу од  768,00 динара, што по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате износи   7,88 евра и понудио закупнину у износу од 17.100,00
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динара по хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије
на  дан  јавног  надментања  износи 175,51 Еура,  а  што  представља  највишу
излицитирану цену.
                    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 да у закуп  Радован
Милиновић, Темерин, Новосадска 102.   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку доставити свим понуђачима који су учествовали на јавном
надметању и Архиви.

                   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
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                         ПРЕДСЕДНИК
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН                                        ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-09/2010-03
Дана: 18.01.2010. год.
Т Е М Е Р И Н                                                                                 Андраш Густоњ, с.р.

10.

На основу члана 64. став 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  15/2006  ),  а  уз  Сагласност  Министарства  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде број 320-11-12463/2009-06 од 18.01.2010. године, председник Општине
Темерин, дана 18.01.2010. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Золтан Фехер

    1. Золтан Фехер, 1008980800118, Темерин, Ркоци Ференца 100, даје се у
закуп пољопривредно земљиште у државној својини,  укупне површине од   14,8368
ha,  под  шифром  јавног  надметања  број  63,  које  се  налази  у  општини  Темерин,



Број 1. Службени лист општине Темерин   22.01.2010. Страна 18

катастарске парцеле бр.  2247, уписане у лист непокретности број  254 за  КО Бачки
Јарак.

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

                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи  370.920,00 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи 3.807,08 Еура.
                     Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се годишње. 
 

                            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  Темерин”,  број
15/2006) 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 Општине Темерин је дана 23.12.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број:  17/2009 од 23.12.2009.
године.
          На објављени оглас  пријавила су се три физичка и једно правно лице.
Золтан  Фехер,  Темерин,  Ркоци  Ференца  100 је  испуњавао  услове  предвиђене
огласом  и уплатио депозит у  износу од  27.003,00 динара,  што по средњем курсу
Народне  банке  Србије  на  дан  уплате  износи 277,16 евра  и  понудио  закупнину  у
износу од  25.000,00 динара по хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу
Народне  банке  Србије  на  дан  јавног  надментања  износи 256,60 Еура,  а  што
представља највишу излицитирану цену.
                    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 да у закуп  Золтан
Фехер, Темерин, Ркоци Ференца 100.   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
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                   Ову одлуку доставити свим понуђачима који су учествовали на јавном
надметању и Архиви.

                   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
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                         ПРЕДСЕДНИК
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН                                        ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-10/2010-03
Дана: 18.01.2010. год.
Т Е М Е Р И Н                                                                                 Андраш Густоњ, с.р.

11.

На основу члана 64. став 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  15/2006  ),  а  уз  Сагласност  Министарства  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде број 320-11-12463/2009-06 од 18.01.2010. године, председник Општине
Темерин, дана 18.01.2010. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Миљка Кондић

    1.  Миљка Кондић,  0303936805135,  Бачки Јарак, Дрварска 60, даје се у
закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од  0,4677 ha,
под  шифром  јавног  надметања  број  65,  које  се  налази  у  општини  Темерин,
катастарске парцеле бр. 2171/2, уписане у лист непокретности број 254 за КО Бачки
Јарак.

    2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од једне
година. 
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                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи  8.324,59 динара, што
прерачунато  у  Еуро  по  средњем  курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи   85,44 Еура.
                     Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се годишње. 
 

                            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  Темерин”,  број
15/2006) 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 Општине Темерин је дана 23.12.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број:  17/2009 од 23.12.2009.
године.
          На објављени оглас  пријавило се једно физичко лице.  Миљка Кондић,
Бачки  Јарак,  Дрварска  60 је  испуњавао  услове  предвиђене  огласом  и  уплатио
депозит у износу од  819,00 динара, што по средњем курсу Народне банке Србије на
дан уплате износи   8,41 евра и понудио закупнину у износу од 17.799,00 динара по
хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног  надментања износи 182,69 Еура,  а  што представља највишу излицитирану
цену.
                    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 да у закуп  Миљка
Кондић, Бачки Јарак, Дрварска 60.   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку доставити свим понуђачима који су учествовали на јавном
надметању и Архиви.

                   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
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                         ПРЕДСЕДНИК
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН                                        ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-11/2010-03
Дана: 18.01.2010. год.
Т Е М Е Р И Н                                                                                 Андраш Густоњ, с.р.

12.

На основу члана 64. став 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  15/2006  ),  а  уз  Сагласност  Министарства  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде број 320-11-12463/2009-06 од 18.01.2010. године, председник Општине
Темерин, дана 18.01.2010. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Небојша Вуковић

    1.  Небојша Вуковић,  1209962800130,  Сириг,  Новосадска 53, даје се у
закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од  0,7936 ha,
под  шифром  јавног  надметања  број  68,  које  се  налази  у  општини  Темерин,
катастарске парцеле бр. 2021, уписане у лист непокретности број 123 за КО Сириг.

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

                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи  12.221,44 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  125,44 Еура.
                     Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се годишње. 
 

                            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  Темерин”,  број
15/2006) 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 Општине Темерин је дана 23.12.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број:  17/2009 од 23.12.2009.
године.
          На објављени оглас пријавило се једно физичко лице. Небојша Вуковић,
Сириг, Новосадска 53 је испуњавао услове предвиђене огласом и уплатио депозит у
износу од  1.222,00 динара,  што по средњем курсу Народне банке Србије  на дан
уплате износи  12,54 евра  и  понудио закупнину у  износу од  15.400,00 динара по
хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног  надментања износи 158,06 Еура,  а  што представља највишу излицитирану
цену.
                    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 да у закуп  Небојша
Вуковић, Сириг, Новосадска 53.   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку доставити свим понуђачима који су учествовали на јавном
надметању и Архиви.

                   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
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                         ПРЕДСЕДНИК
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН                                        ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-12/2010-03
Дана: 18.01.2010. год.
Т Е М Е Р И Н                                                                                 Андраш Густоњ, с.р.
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13.

На основу члана 64. став 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  15/2006  ),  а  уз  Сагласност  Министарства  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде број 320-11-12463/2009-06 од 18.01.2010. године, председник Општине
Темерин, дана 18.01.2010. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Петар Ожеговић

    1.  Петар  Ожеговић,  3012964802504,  Сириг,  ЈНА  38, даје  се  у  закуп
пољопривредно земљиште у државној својини,  укупне површине од  0,6547 ha, под
шифром јавног надметања број  69, које се налази у општини Темерин, катастарске
парцеле бр. 2033, уписане у лист непокретности број 123 за КО Сириг.

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

                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи  9.165,80 динара, што
прерачунато  у  Еуро  по  средњем  курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи   94,08 Еура.
                     Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се годишње. 
 

                            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  Темерин”,  број
15/2006) одређен је Председник општине као огран надлежан за доношење Одлуке о
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расписивању јавног огласа и одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини. 

                                     Председник Општине Темерин је дана 23.12.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број:  17/2009 од 23.12.2009.
године.
          На објављени оглас пријавила су се два физичка лица. Петар Ожеговић,
Сириг, ЈНА 38 је испуњавао услове предвиђене огласом и уплатио депозит у износу
од   917,00 динара,  што  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  уплате
износи   9,41 евра и понудио закупнину у износу од 14.000,00 динара по хектару, што
прерачунато  у  Еуро  по  средњем  курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надментања износи 143,69 Еура, а што представља највишу излицитирану цену.
                    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 да у  закуп  Петар
Ожеговић, Сириг, ЈНА 38.   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку доставити свим понуђачима који су учествовали на јавном
надметању и Архиви.

                   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
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                         ПРЕДСЕДНИК
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН                                        ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-13/2010-03
Дана: 18.01.2010. год.
Т Е М Е Р И Н                                                                                 Андраш Густоњ, с.р.

14.

На основу члана 64. став 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  15/2006  ),  а  уз  Сагласност  Министарства  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде број 320-11-12463/2009-06 од 18.01.2010. године, председник Општине
Темерин, дана 18.01.2010. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
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ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Небојша Вуковић

    1.  Небојша Вуковић,  1209962800130,  Сириг,  Новосадска 53, даје се у
закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од  0,4303 ha,
под  шифром  јавног  надметања  број  70,  које  се  налази  у  општини  Темерин,
катастарске парцеле бр. 2084, уписане у лист непокретности број 123 за КО Сириг.

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

                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи  6.024,20 динара, што
прерачунато  у  Еуро  по  средњем  курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи   61,83 Еура.
                     Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се годишње. 
 

                            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  Темерин”,  број
15/2006) 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 Општине Темерин је дана 23.12.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број:  17/2009 од 23.12.2009.
године.
          На објављени оглас пријавило се једно физичко лице. Небојша Вуковић,
Сириг, Новосадска 53 је испуњавао услове предвиђене огласом и уплатио депозит у
износу  од   605,00 динара,  што  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан
уплате износи   6,21 евра  и  понудио закупнину у износу од  14.000,00 динара по
хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног  надментања износи 143,69 Еура,  а  што представља највишу излицитирану
цену.
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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 да у закуп  Небојша
Вуковић, Сириг, Новосадска 53.   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку доставити свим понуђачима који су учествовали на јавном
надметању и Архиви.

                   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
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                         ПРЕДСЕДНИК
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН                                        ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-14/2010-03
Дана: 18.01.2010. год.
Т Е М Е Р И Н                                                                                 Андраш Густоњ, с.р.

15.

На основу члана 64. став 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  15/2006  ),  а  уз  Сагласност  Министарства  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде број 320-11-12463/2009-06 од 18.01.2010. године, председник Општине
Темерин, дана 18.01.2010. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Небојша Вуковић

    1.  Небојша Вуковић,  1209962800130,  Сириг,  Новосадска 53, даје се у
закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од  0,6848 ha,
под  шифром  јавног  надметања  број  72,  које  се  налази  у  општини  Темерин,
катастарске парцеле бр. 2145, уписане у лист непокретности број 123 за КО Сириг.
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    2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од једне
година. 

                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи  10.545,92 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  108,24 Еура.
                     Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се годишње. 
 

                            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  Темерин”,  број
15/2006) 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 Општине Темерин је дана 23.12.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број:  17/2009 од 23.12.2009.
године.
          На објављени оглас пријавило се једно физичко лице. Небојша Вуковић,
Сириг, Новосадска 53 је испуњавао услове предвиђене огласом и уплатио депозит у
износу од  1.055,00 динара,  што по средњем курсу Народне банке Србије  на дан
уплате износи  10,83 евра  и  понудио закупнину у  износу од  15.400,00 динара по
хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног  надментања износи 158,06 Еура,  а  што представља највишу излицитирану
цену.
                    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 да у закуп  Небојша
Вуковић, Сириг, Новосадска 53.   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку доставити свим понуђачима који су учествовали на јавном
надметању и Архиви.
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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
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                         ПРЕДСЕДНИК
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН                                        ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-15/2010-03
Дана: 18.01.2010. год.
Т Е М Е Р И Н                                                                                 Андраш Густоњ, с.р.

16.

На основу члана 64. став 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  15/2006  ),  а  уз  Сагласност  Министарства  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде број 320-11-12463/2009-06 од 18.01.2010. године, председник Општине
Темерин, дана 18.01.2010. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Небојша Вуковић

    1.  Небојша Вуковић,  1209962800130,  Сириг,  Новосадска 53, даје се у
закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од  0,9414 ha,
под  шифром  јавног  надметања  број  76,  које  се  налази  у  општини  Темерин,
катастарске парцеле бр. 2173, уписане у лист непокретности број 123 за КО Сириг.

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

                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи  14.497,56 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  148,80 Еура.
                     Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се годишње. 
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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  Темерин”,  број
15/2006) 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 Општине Темерин је дана 23.12.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број:  17/2009 од 23.12.2009.
године.
          На објављени оглас пријавило се једно физичко лице. Небојша Вуковић,
Сириг, Новосадска 53 је испуњавао услове предвиђене огласом и уплатио депозит у
износу од  1.450,00 динара,  што по средњем курсу Народне банке Србије  на дан
уплате износи  14,88 евра  и  понудио закупнину у  износу од  15.400,00 динара по
хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног  надментања износи 158,06 Еура,  а  што представља највишу излицитирану
цену.
                    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 да у закуп  Небојша
Вуковић, Сириг, Новосадска 53.   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку доставити свим понуђачима који су учествовали на јавном
надметању и Архиви.

                   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
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                         ПРЕДСЕДНИК
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН                                        ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
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Број: 020-16/2010-03
Дана: 18.01.2010. год.
Т Е М Е Р И Н                                                                                 Андраш Густоњ, с.р.

17.

На основу члана 64. став 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  15/2006  ),  а  уз  Сагласност  Министарства  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде број 320-11-12463/2009-06 од 18.01.2010. године, председник Општине
Темерин, дана 18.01.2010. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Небојша Вуковић

    1.  Небојша Вуковић,  1209962800130,  Сириг,  Новосадска 53, даје се у
закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од  1,1500 ha,
под  шифром  јавног  надметања  број  77,  које  се  налази  у  општини  Темерин,
катастарске парцеле бр. 2177, уписане у лист непокретности број 123 за КО Сириг.

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

                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи  17.710,00 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  181,77 Еура.
                     Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се годишње. 
 

                            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  Темерин”,  број
15/2006) 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 Општине Темерин је дана 23.12.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број:  17/2009 од 23.12.2009.
године.
          На објављени оглас пријавило се једно физичко лице. Небојша Вуковић,
Сириг, Новосадска 53 је испуњавао услове предвиђене огласом и уплатио депозит у
износу од  1.770,00 динара,  што по средњем курсу Народне банке Србије  на дан
уплате износи  18,17 евра  и  понудио закупнину у  износу од  15.400,00 динара по
хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног  надментања износи 158,06 Еура,  а  што представља највишу излицитирану
цену.
                    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 да у закуп  Небојша
Вуковић, Сириг, Новосадска 53.   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку доставити свим понуђачима који су учествовали на јавном
надметању и Архиви.

                   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
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                         ПРЕДСЕДНИК
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН                                        ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-17/2010-03
Дана: 18.01.2010. год.
Т Е М Е Р И Н                                                                                 Андраш Густоњ, с.р.

18.

На основу члана 64. став 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
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пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени лист Општине Темерин”,
број  15/2006  ),  а  уз  Сагласност  Министарства  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде број 320-11-12463/2009-06 од 18.01.2010. године, председник Општине
Темерин, дана 18.01.2010. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Бранко Сворцан

    1. Бранко Сворцан, 1106950800115, Сириг, Новосадска 8, даје се у закуп
пољопривредно земљиште у државној својини,  укупне површине од  2,3532 ha, под
шифром јавног надметања број  78, које се налази у општини Темерин, катастарске
парцеле бр.  2183, 2184, 2185, 2186, уписане у лист непокретности број  123 за  КО
Сириг.

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

                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи  39.769,08 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  408,19 Еура.
                     Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се годишње. 
 

                            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  Темерин”,  број
15/2006) 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 Општине Темерин је дана 23.12.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
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који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број:  17/2009 од 23.12.2009.
године.
          На објављени оглас пријавило се једно физичко лице. Бранко Сворцан,
Сириг, Новосадска 8 је испуњавао услове предвиђене огласом и уплатио депозит у
износу од  3.954,00 динара,  што по средњем курсу Народне банке Србије  на дан
уплате износи  40,58 евра  и  понудио закупнину у  износу од  16.900,00 динара по
хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног  надментања износи 173,46 Еура,  а  што представља највишу излицитирану
цену.
                    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 да у закуп  Бранко
Сворцан, Сириг, Новосадска 8.   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку доставити свим понуђачима који су учествовали на јавном
надметању и Архиви.

                   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
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                         ПРЕДСЕДНИК
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН                                        ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-18/2010-03
Дана: 18.01.2010. год.
Т Е М Е Р И Н                                                                                 Андраш Густоњ, с.р.

19.

На основу члана 64. став 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  15/2006  ),  а  уз  Сагласност  Министарства  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде број 320-11-12463/2009-06 од 18.01.2010. године, председник Општине
Темерин, дана 18.01.2010. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Небојша Вуковић
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    1.  Небојша Вуковић,  1209962800130,  Сириг,  Новосадска 53, даје се у
закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од  0,5887 ha,
под  шифром  јавног  надметања  број  79,  које  се  налази  у  општини  Темерин,
катастарске парцеле бр. 2189, уписане у лист непокретности број 123 за КО Сириг.

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

                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи  9.065,98 динара, што
прерачунато  у  Еуро  по  средњем  курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи   93,05 Еура.
                     Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се годишње. 
 

                            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  Темерин”,  број
15/2006) 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 Општине Темерин је дана 23.12.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број:  17/2009 од 23.12.2009.
године.
          На објављени оглас пријавило се једно физичко лице. Небојша Вуковић,
Сириг, Новосадска 53 је испуњавао услове предвиђене огласом и уплатио депозит у
износу  од   910,00 динара,  што  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан
уплате износи   9,34 евра  и  понудио закупнину у износу од  15.400,00 динара по
хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног  надментања износи 158,06 Еура,  а  што представља највишу излицитирану
цену.
                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник
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општине Темерин је донео одлуку да се предметно земљиште да у закуп  Небојша
Вуковић, Сириг, Новосадска 53.   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку доставити свим понуђачима који су учествовали на јавном
надметању и Архиви.

                   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
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                         ПРЕДСЕДНИК
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН                                        ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-19/2010-03
Дана: 18.01.2010. год.
Т Е М Е Р И Н                                                                                 Андраш Густоњ, с.р.

20.

На основу члана 64. став 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  15/2006  ),  а  уз  Сагласност  Министарства  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде број 320-11-12463/2009-06 од 18.01.2010. године, председник Општине
Темерин, дана 18.01.2010. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Милош Вулић

    1.  Милош Вулић,  1301974800040,  Сириг,  Извиђачка 2, даје се у закуп
пољопривредно земљиште у државној својини,  укупне површине од  2,3535 ha, под
шифром јавног надметања број  81, које се налази у општини Темерин, катастарске
парцеле бр. 2201, 2202, 2203, уписане у лист непокретности број 123 за КО Сириг.

    2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од једне
година. 
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                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи  42.598,35 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  437,22 Еура.
                     Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се годишње. 
 

                            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  Темерин”,  број
15/2006) 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 Општине Темерин је дана 23.12.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број:  17/2009 од 23.12.2009.
године.
          На објављени оглас пријавила су се два физичка лица.  Милош Вулић,
Сириг, Извиђачка 2 је испуњавао услове предвиђене огласом и уплатио депозит у
износу од  3.953,88 динара,  што по средњем курсу Народне банке Србије  на дан
уплате износи  40,58 евра  и  понудио закупнину у  износу од  18.100,00 динара по
хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног  надментања износи 185,78 Еура,  а  што представља највишу излицитирану
цену.
                    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 да у закуп  Милош
Вулић, Сириг, Извиђачка 2.   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку доставити свим понуђачима који су учествовали на јавном
надметању и Архиви.

                   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
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                         ПРЕДСЕДНИК
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН                                        ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-20/2010-03
Дана: 18.01.2010. год.
Т Е М Е Р И Н                                                                                 Андраш Густоњ, с.р.

21.

На основу члана 64. став 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  15/2006  ),  а  уз  Сагласност  Министарства  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде број 320-11-12463/2009-06 од 18.01.2010. године, председник Општине
Темерин, дана 18.01.2010. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Небојша Вуковић

    1.  Небојша Вуковић,  1209962800130,  Сириг,  Новосадска 53, даје се у
закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од  1,8732 ha,
под  шифром  јавног  надметања  број  83,  које  се  налази  у  општини  Темерин,
катастарске парцеле бр. 2216, уписане у лист непокретности број 123 за КО Сириг.

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

                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи  31.469,76 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  323,00 Еура.
                     Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се годишње. 
 

                            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
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                   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  Темерин”,  број
15/2006) 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 Општине Темерин је дана 23.12.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број:  17/2009 од 23.12.2009.
године.
          На објављени оглас пријавило се једно физичко лице. Небојша Вуковић,
Сириг, Новосадска 53 је испуњавао услове предвиђене огласом и уплатио депозит у
износу од  3.150,00 динара,  што по средњем курсу Народне банке Србије  на дан
уплате износи  32,33 евра  и  понудио закупнину у  износу од  16.800,00 динара по
хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног  надментања износи 172,43 Еура,  а  што представља највишу излицитирану
цену.
                    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 да у закуп  Небојша
Вуковић, Сириг, Новосадска 53.   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку доставити свим понуђачима који су учествовали на јавном
надметању и Архиви.

                   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
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                         ПРЕДСЕДНИК
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН                                        ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-21/2010-03
Дана: 18.01.2010. год.
Т Е М Е Р И Н                                                                                 Андраш Густоњ, с.р.

22.
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На основу члана 64. став 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  15/2006  ),  а  уз  Сагласност  Министарства  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде број 320-11-12463/2009-06 од 18.01.2010. године, председник Општине
Темерин, дана 18.01.2010. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Бранислав Зеленовић

    1. Бранислав Зеленовић, 2103960800061, Сириг, Новосадска 11, даје се у
закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од  1,0351 ha,
под  шифром  јавног  надметања  број  104,  које  се  налази  у  општини  Темерин,
катастарске парцеле бр. 2701, уписане у лист непокретности број 123 за КО Сириг.

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

                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи  18.631,80 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  191,23 Еура.
                     Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се годишње. 
 

                            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  Темерин”,  број
15/2006) 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 Општине Темерин је дана 23.12.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број:  17/2009 од 23.12.2009.
године.
          На  објављени  оглас  пријавило  се  једно  физичко  лице.  Бранислав
Зеленовић,  Сириг,  Новосадска  11 је  испуњавао  услове  предвиђене  огласом  и
уплатио депозит у износу од 1.812,00 динара, што по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате износи  18,60 евра и понудио закупнину у износу од 18.000,00
динара по хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије
на  дан  јавног  надментања  износи 184,75 Еура,  а  што  представља  највишу
излицитирану цену.
                    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 да у закуп Бранислав
Зеленовић, Сириг, Новосадска 11.   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку доставити свим понуђачима који су учествовали на јавном
надметању и Архиви.

                   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
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                         ПРЕДСЕДНИК
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН                                        ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-22/2010-03
Дана: 18.01.2010. год.
Т Е М Е Р И Н                                                                                 Андраш Густоњ, с.р.

23.

На основу члана 64. став 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  15/2006  ),  а  уз  Сагласност  Министарства  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде број 320-11-12463/2009-06 од 18.01.2010. године, председник Општине
Темерин, дана 18.01.2010. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ



Број 1. Службени лист општине Темерин   22.01.2010. Страна 41

Бранислав Зеленовић

    1. Бранислав Зеленовић, 2103960800061, Сириг, Новосадска 11, даје се у
закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од  4,6160 ha,
под  шифром  јавног  надметања  број  105,  које  се  налази  у  општини  Темерин,
катастарске парцеле бр. 2305, 2306, 2307, уписане у лист непокретности број 123 за
КО Сириг.

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

                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи  92.320,00 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  947,56 Еура.
                     Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се годишње. 
 

                            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  Темерин”,  број
15/2006) 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 Општине Темерин је дана 23.12.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број:  17/2009 од 23.12.2009.
године.
          На  објављени  оглас  пријавило  се  једно  физичко  лице.  Бранислав
Зеленовић,  Сириг,  Новосадска  11 је  испуњавао  услове  предвиђене  огласом  и
уплатио депозит у износу од 9.048,00 динара, што по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате износи  92,87 евра и понудио закупнину у износу од 20.000,00
динара по хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије
на  дан  јавног  надментања  износи 205,28 Еура,  а  што  представља  највишу
излицитирану цену.
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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 да у закуп Бранислав
Зеленовић, Сириг, Новосадска 11.   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку доставити свим понуђачима који су учествовали на јавном
надметању и Архиви.

                   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
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                         ПРЕДСЕДНИК
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН                                        ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-23/2010-03
Дана: 18.01.2010. год.
Т Е М Е Р И Н                                                                                 Андраш Густоњ, с.р.

24.

На основу члана 64. став 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  15/2006  ),  а  уз  Сагласност  Министарства  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде број 320-11-12463/2009-06 од 18.01.2010. године, председник Општине
Темерин, дана 18.01.2010. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Петар Ожеговић

    1.  Петар  Ожеговић,  3012964802504,  Сириг,  ЈНА  38, даје  се  у  закуп
пољопривредно земљиште у државној својини,  укупне површине од  1,3526 ha, под
шифром јавног надметања број 106, које се налази у општини Темерин, катастарске
парцеле бр. 2298, уписане у лист непокретности број 123 за КО Сириг.

    2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од једне
година. 
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                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи  23.805,76 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  244,34 Еура.
                     Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се годишње. 
 

                            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  Темерин”,  број
15/2006) 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 Општине Темерин је дана 23.12.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број:  17/2009 од 23.12.2009.
године.
          На објављени оглас пријавило се једно физичко лице. Петар Ожеговић,
Сириг, ЈНА 38 је испуњавао услове предвиђене огласом и уплатио депозит у износу
од  2.367,00 динара,  што по средњем курсу Народне банке Србије  на дан уплате
износи  24,29 евра и понудио закупнину у износу од 17.600,00 динара по хектару, што
прерачунато  у  Еуро  по  средњем  курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надментања износи 180,64 Еура, а што представља највишу излицитирану цену.
                    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 да у  закуп  Петар
Ожеговић, Сириг, ЈНА 38.   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку доставити свим понуђачима који су учествовали на јавном
надметању и Архиви.

                   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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ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                         ПРЕДСЕДНИК
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН                                        ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-24/2010-03
Дана: 18.01.2010. год.
Т Е М Е Р И Н                                                                                 Андраш Густоњ, с.р.

25.

На основу члана 64. став 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  15/2006  ),  а  уз  Сагласност  Министарства  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде број 320-11-12463/2009-06 од 18.01.2010. године, председник Општине
Темерин, дана 18.01.2010. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Ката Радонић

    1. Ката Радонић, 0805952805124, Сириг, Милана Рељина 8, даје се у закуп
пољопривредно земљиште у државној својини,  укупне површине од  1,7310 ha, под
шифром јавног надметања број 107, које се налази у општини Темерин, катастарске
парцеле бр. 2293, уписане у лист непокретности број 123 за КО Сириг.

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

                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи  34.620,00 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  355,34 Еура.
                     Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се годишње. 
 

                            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  Темерин”,  број
15/2006) 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 Општине Темерин је дана 23.12.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број:  17/2009 од 23.12.2009.
године.
          На објављени оглас  пријавило се једно физичко лице.  Ката Радонић,
Сириг,  Милана  Рељина  8 је  испуњавао  услове  предвиђене  огласом  и  уплатио
депозит у износу од 3.030,00 динара, што по средњем курсу Народне банке Србије на
дан уплате износи  31,10 евра и понудио закупнину у износу од 20.000,00 динара по
хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног  надментања износи 205,28 Еура,  а  што представља највишу излицитирану
цену.
                    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  да  у  закуп  Ката
Радонић, Сириг, Милана Рељина 8.   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку доставити свим понуђачима који су учествовали на јавном
надметању и Архиви.

                   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
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                         ПРЕДСЕДНИК
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН                                        ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-25/2010-03
Дана: 18.01.2010. год.
Т Е М Е Р И Н                                                                                 Андраш Густоњ, с.р.

26.

На основу члана 64. став 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 1. Службени лист општине Темерин   22.01.2010. Страна 46

број  15/2006  ),  а  уз  Сагласност  Министарства  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде број 320-11-12463/2009-06 од 18.01.2010. године, председник Општине
Темерин, дана 18.01.2010. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Петар Ожеговић

    1.  Петар  Ожеговић,  3012964802504,  Сириг,  ЈНА  38, даје  се  у  закуп
пољопривредно земљиште у државној својини,  укупне површине од  3,1733 ha, под
шифром јавног надметања број 108, које се налази у општини Темерин, катастарске
парцеле бр. 2284, 2285, уписане у лист непокретности број 123 за КО Сириг.

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

                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи  55.850,08 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  573,24 Еура.
                     Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се годишње. 
 

                            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  Темерин”,  број
15/2006) 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 Општине Темерин је дана 23.12.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број:  17/2009 од 23.12.2009.
године.
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          На објављени оглас пријавило се једно физичко лице. Петар Ожеговић,
Сириг, ЈНА 38 је испуњавао услове предвиђене огласом и уплатио депозит у износу
од  5.554,00 динара,  што по средњем курсу Народне банке Србије  на дан уплате
износи  57,01 евра и понудио закупнину у износу од 17.600,00 динара по хектару, што
прерачунато  у  Еуро  по  средњем  курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надментања износи 180,64 Еура, а што представља највишу излицитирану цену.
                    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 да у  закуп  Петар
Ожеговић, Сириг, ЈНА 38.   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку доставити свим понуђачима који су учествовали на јавном
надметању и Архиви.

                   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
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                         ПРЕДСЕДНИК
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН                                        ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-26/2010-03
Дана: 18.01.2010. год.
Т Е М Е Р И Н                                                                                 Андраш Густоњ, с.р.
27.

На основу члана 64. став 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  15/2006  ),  а  уз  Сагласност  Министарства  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде број 320-11-12463/2009-06 од 18.01.2010. године, председник Општине
Темерин, дана 18.01.2010. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Милован Арсић

    1.  Милован Арсић,  0910953800159,  Сириг, Дрварска 16, даје се у закуп
пољопривредно земљиште у државној својини,  укупне површине од  1,4340 ha, под
шифром јавног надметања број 109, које се налази у општини Темерин, катастарске
парцеле бр. 2276, уписане у лист непокретности број 123 за КО Сириг.
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    2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од једне
година. 

                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи  25.238,40 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  259,04 Еура.
                     Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се годишње. 
 

                            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  Темерин”,  број
15/2006) 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 Општине Темерин је дана 23.12.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број:  17/2009 од 23.12.2009.
године.
          На објављени оглас пријавило се једно физичко лице. Милован Арсић,
Сириг, Дрварска 16 је испуњавао услове предвиђене огласом и уплатио депозит у
износу од  2.510,00 динара,  што по средњем курсу Народне банке Србије  на дан
уплате износи  25,76 евра  и  понудио закупнину у  износу од  17.600,00 динара по
хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног  надментања износи 180,64 Еура,  а  што представља највишу излицитирану
цену.
                    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 да у закуп Милован
Арсић, Сириг, Дрварска 16.   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку доставити свим понуђачима који су учествовали на јавном
надметању и Архиви.
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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
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                         ПРЕДСЕДНИК
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН                                        ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-27/2010-03
Дана: 18.01.2010. год.
Т Е М Е Р И Н                                                                                 Андраш Густоњ, с.р.

28.

На основу члана 64. став 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  15/2006  ),  а  уз  Сагласност  Министарства  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде број 320-11-12463/2009-06 од 18.01.2010. године, председник Општине
Темерин, дана 18.01.2010. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Милош Вулић

    1.  Милош Вулић,  1301974800040,  Сириг,  Извиђачка 2, даје се у закуп
пољопривредно земљиште у државној својини,  укупне површине од  1,1484 ha, под
шифром јавног надметања број 111, које се налази у општини Темерин, катастарске
парцеле бр. 3380, уписане у лист непокретности број 123 за КО Сириг.

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

                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи  20.097,00 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  206,27 Еура.
                     Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се годишње. 
 

                            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
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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  Темерин”,  број
15/2006) 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 Општине Темерин је дана 23.12.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број:  17/2009 од 23.12.2009.
године.
          На објављени оглас пријавила су се два физичка лица.  Милош Вулић,
Сириг, Извиђачка 2 је испуњавао услове предвиђене огласом и уплатио депозит у
износу од  1.768,54 динара,  што по средњем курсу Народне банке Србије  на дан
уплате износи  18,15 евра  и  понудио закупнину у  износу од  17.500,00 динара по
хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног  надментања износи 179,62 Еура,  а  што представља највишу излицитирану
цену.
                    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 да у закуп  Милош
Вулић, Сириг, Извиђачка 2.   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку доставити свим понуђачима који су учествовали на јавном
надметању и Архиви.

                   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
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                         ПРЕДСЕДНИК
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН                                        ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-28/2010-03
Дана: 18.01.2010. год.
Т Е М Е Р И Н                                                                                 Андраш Густоњ, с.р.
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29.

На основу члана 64. став 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  15/2006  ),  а  уз  Сагласност  Министарства  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде број 320-11-12463/2009-06 од 18.01.2010. године, председник Општине
Темерин, дана 18.01.2010. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Милован Арсић

    1.  Милован Арсић,  0910953800159,  Сириг, Дрварска 16, даје се у закуп
пољопривредно земљиште у државној својини,  укупне површине од  0,9972 ha, под
шифром јавног надметања број 112, које се налази у општини Темерин, катастарске
парцеле бр. 2363, уписане у лист непокретности број 662 за КО Сириг.

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

                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи  15.456,60 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  158,64 Еура.
                     Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се годишње. 
 

                            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  Темерин”,  број
15/2006) одређен је Председник општине као огран надлежан за доношење Одлуке о
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расписивању јавног огласа и одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини. 

                                     Председник Општине Темерин је дана 23.12.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број:  17/2009 од 23.12.2009.
године.
          На објављени оглас пријавило се једно физичко лице. Милован Арсић,
Сириг, Дрварска 16 је испуњавао услове предвиђене огласом и уплатио депозит у
износу од  1.536,00 динара,  што по средњем курсу Народне банке Србије  на дан
уплате износи  15,77 евра  и  понудио закупнину у  износу од  15.500,00 динара по
хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног  надментања износи 159,09 Еура,  а  што представља највишу излицитирану
цену.
                    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 да у закуп Милован
Арсић, Сириг, Дрварска 16.   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку доставити свим понуђачима који су учествовали на јавном
надметању и Архиви.

                   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
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                         ПРЕДСЕДНИК
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН                                        ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-29/2010-03
Дана: 18.01.2010. год.
Т Е М Е Р И Н                                                                                 Андраш Густоњ, с.р.

30.

На основу члана 64. став 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  15/2006  ),  а  уз  Сагласност  Министарства  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде број 320-11-12463/2009-06 од 18.01.2010. године, председник Општине
Темерин, дана 18.01.2010. године, доноси:

ОДЛУКУ
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О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Милован Арсић

    1.  Милован Арсић,  0910953800159,  Сириг, Дрварска 16, даје се у закуп
пољопривредно земљиште у државној својини,  укупне површине од  2,1237 ha, под
шифром јавног надметања број 113, које се налази у општини Темерин, катастарске
парцеле бр. 2659, уписане у лист непокретности број 630 за КО Сириг.

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

                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи  41.836,89 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  429,41 Еура.
                     Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се годишње. 
 

                            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  Темерин”,  број
15/2006) 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 Општине Темерин је дана 23.12.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број:  17/2009 од 23.12.2009.
године.
          На објављени оглас пријавило се једно физичко лице. Милован Арсић,
Сириг, Дрварска 16 је испуњавао услове предвиђене огласом и уплатио депозит у
износу од  4.163,00 динара,  што по средњем курсу Народне банке Србије  на дан
уплате износи  42,73 евра  и  понудио закупнину у  износу од  19.700,00 динара по
хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
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јавног  надментања износи 202,20 Еура,  а  што представља највишу излицитирану
цену.
                    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 да у закуп Милован
Арсић, Сириг, Дрварска 16.   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку доставити свим понуђачима који су учествовали на јавном
надметању и Архиви.

                   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
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                                         ПРЕДСЕДНИК
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН                                        ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-30/2010-03
Дана: 18.01.2010. год.
Т Е М Е Р И Н                                                                                 Андраш Густоњ, с.р.

31.

На основу члана 64. став 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  15/2006  ),  а  уз  Сагласност  Министарства  пољопривреде,  шумарства  и
водопривреде број 320-11-12463/2009-06 од 18.01.2010. године, председник Општине
Темерин, дана 18.01.2010. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Милован Арсић

    1.  Милован Арсић,  0910953800159,  Сириг, Дрварска 16, даје се у закуп
пољопривредно земљиште у државној својини,  укупне површине од  1,0819 ha, под
шифром јавног надметања број 114, које се налази у општини Темерин, катастарске
парцеле бр. 2290, уписане у лист непокретности број 661 за КО Сириг.

    2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од једне
година. 
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                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи  21.313,43 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  218,76 Еура.
                     Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се годишње. 
 

                            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  Темерин”,  број
15/2006) 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 Општине Темерин је дана 23.12.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број:  17/2009 од 23.12.2009.
године.
          На објављени оглас пријавило се једно физичко лице. Милован Арсић,
Сириг, Дрварска 16 је испуњавао услове предвиђене огласом и уплатио депозит у
износу од  2.121,00 динара,  што по средњем курсу Народне банке Србије  на дан
уплате износи  21,77 евра  и  понудио закупнину у  износу од  19.700,00 динара по
хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног  надментања износи 202,20 Еура,  а  што представља највишу излицитирану
цену.
                    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 да у закуп Милован
Арсић, Сириг, Дрварска 16.   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку доставити свим понуђачима који су учествовали на јавном
надметању и Архиви.

                   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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