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115.

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 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Петефи ДОО

    1.  Петефи  ДОО,  ,  Темерин,  Чурушки  Пут  ББ, даје  се  у  закуп
пољопривредно земљиште у државној својини,  укупне површине од 47,2865 ha, под
шифром јавног надметања број  18, које се налази у општини Темерин, катастарске
парцеле бр. 7345, 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  1.759.057,80 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи 18.607,14 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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавну лицитацију за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
године.
          На објављени оглас пријавило се два  физичка и једно правно лице.
Петефи ДОО, Темерин, Чурушки Пут ББ је испуњавао услове предвиђене огласом
и уплатило депозит у износу од 132.402,20 динара, што по средњем курсу Народне
банке Србије на дан уплате износи  1.400,54 евра  и  понудио закупнину у износу од
37.200,00 динара по хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне
банке Србије  на дан јавног  надментања износи   393,50 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  Петефи
ДОО, Темерин, Чурушки Пут ББ.   
                   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                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-260/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                             Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н    
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116.

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 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Радослав Бјекић

    1. Радослав Бјекић, 2703953800096, Бачки Јарак, Марка Орешковића 19
даје се у закуп пољопривредно земљиште у државној својини,  укупне површине од
4,6689 ha, под шифром јавног надметања број 21, које се налази у општини Темерин,
катастарске парцеле бр.  2101, 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  131.662,98 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи 1.392,72 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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
године.
          На објављени оглас пријавило се једно физичко лице. Радослав Бјекић,
Бачки Јарак,  Марка Орешковића 19 је  испуњавао услове предвиђене огласом  и
уплатио депозит у износу од 13.073,00 динара, што по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате износи  138,28 евра и понудио закупнину у износу од 28.200,00
динара по хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије
на  дан  јавног  надментања  износи   298,30 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 Радослав
Бјекић, Бачки Јарак, Марка Орешковића 19.   
                   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                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-278/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                             Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н    

117.

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 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. године, доноси:
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ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Раденко Вуковић

    1. Раденко Вуковић, 1011972102399, Бачки Јарак, Младена Стојановића
61 даје се у закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од
8,8388 ha, под шифром јавног надметања број 22, које се налази у општини Темерин,
катастарске парцеле бр. 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111,
2112/1, 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  250.138,04 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи 2.645,94 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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
године.
          На објављени оглас пријавило се једно физичко лице. Раденко Вуковић,
Бачки Јарак, Младена Стојановића 61 је испуњавао услове предвиђене огласом и
уплатио депозит у износу од 24.749,00 динара, што по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате износи  261,79 евра и понудио закупнину у износу од 28.300,00
динара по хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије
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на  дан  јавног  надментања  износи   299,35 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  Раденко
Вуковић, Бачки Јарак, Младена Стојановића 61.   
                   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                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-279/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                             Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н    

118.

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 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. 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 19,2435 ha, под
шифром јавног надметања број  25, које се налази у општини Темерин, катастарске
парцеле бр. 3405, 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  538.818,00 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи 5.699,56 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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
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  53.882,00 динара, што по средњем курсу Народне банке Србије на дан
уплате износи   569,96 евра  и  понудио закупнину у износу од  28.000,00 динара по
хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног надментања износи   296,18 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.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-282/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                             Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н    

119.

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 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Золтан Франциа

    1. Золтан Франциа, 2107967800062, Темерин, Марка Орешковића 20, даје
се у закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од  0,7154
ha,  под  шифром  јавног  надметања  број  29,  које  се  налази  у  општини  Темерин,
катастарске  парцеле  бр.  11146,  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  14.308,00 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  151,35 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.
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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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавнo надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
године.
          На објављени оглас пријавило се једно физичкo лице. Золтан Франциа,
Темерин,  Марка  Орешковића  20 је  испуњавао  услове  предвиђене  огласом  и
уплатио депозит у износу од 1.216,18 динара, што по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате износи   12,86 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   211,56 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
Франциа, Темерин, Марка Орешковића 20.   
                   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                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-261/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                             Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н    
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120.

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 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Каталин Фехер

    1. Каталин Фехер, 1903961805078, Темерин, Ркоци Ференца 100, даје се у
закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од  1,4858 ha,
под  шифром  јавног  надметања  број  30,  које  се  налази  у  општини  Темерин,
катастарске  парцеле  бр.  11102,  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  52.003,00 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  550,08 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
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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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
године.
          На објављени оглас пријавило се  једно  физичкo лице.  Каталин Фехер,
Темерин, Ркоци Ференца 100 је испуњавала услове предвиђене огласом и уплатила
депозит у износу од 2.525,86 динара, што по средњем курсу Народне банке Србије на
дан уплате износи   26,72 евра и понудила закупнину у износу од 35.000,00 динара по
хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног надментања износи   370,23 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                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-262/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                             Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н    

121.

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 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. године, доноси:
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ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Роберт Фехер

    1. Роберт Фехер, 2012968800138, Темерин, Петефи Шандора 72, даје се у
закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од  1,1805 ha,
под  шифром  јавног  надметања  број  32,  које  се  налази  у  општини  Темерин,
катастарске парцеле бр.  10599/20,  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  47.220,00 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  499,49 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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
године.
          На објављени оглас пријавило се два физичка лицa.  Роберт Фехер,
Темерин, Петефи Шандора 72 је испуњавао услове предвиђене огласом и уплатио
депозит у износу од 2.125,00 динара, што по средњем курсу Народне банке Србије на
дан уплате износи   22,48 евра и понудио закупнину у износу од 40.000,00 динара по
хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
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јавног надментања износи   423,12 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  Роберт
Фехер, Темерин, Петефи Шандора 72.   
                   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                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-263/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                             Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н    

122.

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 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Каталин Фехер

    1. Каталин Фехер, 1903961805078, Темерин, Ркоци Ференца 100 даје се у
закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од  1,6384 ha,
под  шифром  јавног  надметања  број  33,  које  се  налази  у  општини  Темерин,
катастарске парцеле бр. 10512/3, 10512/4, уписане у лист непокретности број 8678 за
КО Темерин.
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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  57.344,00 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  606,58 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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
године.
          На објављени оглас пријавило се  два  физичка лицa.  Каталин Фехер,
Темерин, Ркоци Ференца 100 је испуњавала услове предвиђене огласом и уплатила
депозит у износу од 2.949,12 динара, што по средњем курсу Народне банке Србије на
дан уплате износи   31,20 евра и понудила закупнину у износу од 35.000,00 динара по
хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног надментања износи   370,23 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.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-264/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                            Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н    

123.

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 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Ервин Екрес

    1.  Ервин Екрес,  0406985804504,  Темерин, Николе Пашића 59, даје се у
закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од  1,0985 ha,
под  шифром  јавног  надметања  број  34,  које  се  налази  у  општини  Темерин,
катастарске  парцеле  бр.  10435,  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  32.955,00 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  348,59 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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
године.
          На објављени оглас пријавило  се  два  физичка  лицa.  Ервин Екрес,
Темерин, Николе Пашића 59 је испуњавао услове предвиђене огласом  и уплатио
депозит у износу од 1.978,00 динара, што по средњем курсу Народне банке Србије на
дан уплате износи   20,92 евра и понудио закупнину у износу од 30.000,00 динара по
хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног надментања износи   317,34 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  Ервин
Екрес, Темерин, Николе Пашића 59.   
                   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                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-265/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                             Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н    
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124.

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 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Ервин Екрес

    1.  Ервин Екрес,  0406985804504,  Темерин, Николе Пашића 59, даје се у
закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од  1,2659 ha,
под  шифром  јавног  надметања  број  35,  које  се  налази  у  општини  Темерин,
катастарске парцеле бр.  9990, 9991, 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  37.977,00 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  401,72 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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
године.
          На објављени оглас пријавило се  једно  физичко лице.  Ервин Екрес,
Темерин, Николе Пашића 59 је испуњавао услове предвиђене огласом и уплатило
депозит у износу од 2.279,00 динара, што по средњем курсу Народне банке Србије на
дан уплате износи   24,11 евра и понудио закупнину у износу од 30.000,00 динара по
хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног надментања износи   317,34 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  Ервин
Екрес, Темерин, Николе Пашића 59.   
                   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                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-266/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                            Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н    

125.

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 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. године, доноси:
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ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Ервин Екрес

    1.  Ервин Екрес,  0406985804504,  Темерин, Николе Пашића 59, даје се у
закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од  2,5597 ha,
под  шифром  јавног  надметања  број  36,  које  се  налази  у  општини  Темерин,
катастарске парцеле бр. 11590/2, 11590/3, 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  76.791,00 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  812,29 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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
године.
          На објављени оглас пријавило се  једно  физичко лице.  Ервин Екрес,
Темерин, Николе Пашића 59 је испуњавао услове предвиђене огласом и уплатило
депозит у износу од 6.144,00 динара, што по средњем курсу Народне банке Србије на
дан уплате износи   64,99 евра и понудио закупнину у износу од 30.000,00 динара по
хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног надментања износи   317,34 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  Ервин
Екрес, Темерин, Николе Пашића 59.   
                   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                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-267/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                             Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н    

126.

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 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Ервин Екрес

    1.  Ервин Екрес,  0406985804504,  Темерин, Николе Пашића 59, даје се у
закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од  1,0915 ha,
под  шифром  јавног  надметања  број  37,  које  се  налази  у  општини  Темерин,
катастарске  парцеле  бр.  8875/2,  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. 
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                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи  32.745,00 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  346,37 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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
године.
          На објављени оглас пријавило  се  два  физичка  лицa.  Ервин Екрес,
Темерин, Николе Пашића 59 је испуњавао услове предвиђене огласом  и уплатио
депозит у износу од 1.856,00 динара, што по средњем курсу Народне банке Србије на
дан уплате износи   19,63 евра и понудио закупнину у износу од 30.000,00 динара по
хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног надментања износи   317,34 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  Ервин
Екрес, Темерин, Николе Пашића 59.   
                   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                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-268/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                             Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н

   
127.

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 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Јожеф Лукач

    1.  Јожеф Лукач,  2305976800144,  Темерин,  Салаш 21, даје  се  у  закуп
пољопривредно земљиште у државној својини,  укупне површине од 11,0838 ha, под
шифром јавног надметања број  41, које се налази у општини Темерин, катастарске
парцеле бр. 11596, 11597, 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  221.676,00 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи 2.344,87 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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
године.
          На објављени оглас пријавило се  два  физичка лицa.  Јожеф Лукач,
Темерин, Салаш 21 је испуњавао услове предвиђене огласом и уплатио депозит у
износу од  18.842,46 динара, што по средњем курсу Народне банке Србије на дан
уплате износи   199,31 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   211,56 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  Јожеф
Лукач, Темерин, Салаш 21.   
                   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                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-269/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                             Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н    

128.

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
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водопривреде број 320-11-12463/2009-06 од 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Јожеф Лукач

    1.  Јожеф Лукач,  2305976800144,  Темерин,  Салаш 21 даје  се  у  закуп
пољопривредно земљиште у државној својини,  укупне површине од 38,0458 ha, под
шифром јавног надметања број  42, које се налази у општини Темерин, катастарске
парцеле бр. 11614, 11612, 11613, 11615, 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  380.458,00 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи 4.024,45 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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
године.
          На објављени оглас пријавило се  једно  физичко лице.  Јожеф Лукач,
Темерин, Салаш 21 је испуњавао услове предвиђене огласом и уплатио депозит у
износу од  20.542,63 динара, што по средњем курсу Народне банке Србије на дан
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уплате износи   217,30 евра  и  понудио закупнину у износу од  10.000,00 динара по
хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног надментања износи   105,78 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  Јожеф
Лукач, Темерин, Салаш 21.   
                   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                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-270/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                             Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н    

129.

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 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Милорад Новаковић

    1.  Милорад Новаковић,  0507949800137,  Темерин, Петра Драпшина 102
даје се у закуп пољопривредно земљиште у државној својини,  укупне површине од
7,6955 ha, под шифром јавног надметања број 50, које се налази у општини Темерин,
катастарске парцеле бр.  13200, 13201, 13202, 13203, уписане у лист непокретности
број 8678 за КО Темерин.
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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  284.879,71 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи 3.013,43 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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
године.
          На објављени оглас пријавило се два физичка лицa. Милорад Новаковић,
Темерин, Петра Драпшина 102 је испуњавао услове предвиђене огласом и уплатио
депозит у износу од 15.391,00 динара, што по средњем курсу Народне банке Србије
на дан уплате износи  162,80 евра и понудио закупнину у износу од 37.019,00 динара
по хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног надментања износи   391,58 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 Милорад
Новаковић, Темерин, Петра Драпшина 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.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-272/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                             Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н

 
130.

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 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Милорад Новаковић

    1.  Милорад Новаковић,  0507949800137,  Темерин, Петра Драпшина 102
даје се у закуп пољопривредно земљиште у државној својини,  укупне површине од
12,0301 ha,  под  шифром  јавног  надметања  број  54,  које  се  налази  у  општини
Темерин, катастарске парцеле бр.  12929, 12930, 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  494.785,98 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи 5.233,80 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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
године.
          На објављени оглас пријавило се два физичка лица. Милорад Новаковић,
Темерин, Петра Драпшина 102 је испуњавао услове предвиђене огласом и уплатио
депозит у износу од 33.685,00 динара, што по средњем курсу Народне банке Србије
на дан уплате износи  356,32 евра и понудио закупнину у износу од 41.129,00 динара
по хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног надментања износи   435,06 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 Милорад
Новаковић, Темерин, Петра Драпшина 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                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-273/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                             Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н    

131.

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
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водопривреде број 320-11-12463/2009-06 од 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Милорад Новаковић

    1.  Милорад Новаковић,  0507949800137,  Темерин, Петра Драпшина 102
даје се у закуп пољопривредно земљиште у државној својини,  укупне површине од
14,7561 ha,  под  шифром  јавног  надметања  број  55,  које  се  налази  у  општини
Темерин, катастарске парцеле бр.  12931/1, 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  606.903,64 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи 6.419,77 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
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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
године.
          На објављени оглас пријавило се три физичка лица. Милорад Новаковић,
Темерин, Петра Драпшина 102 је испуњавао услове предвиђене огласом и уплатио
депозит у износу од 41.318,00 динара, што по средњем курсу Народне банке Србије
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на дан уплате износи  437,06 евра и понудио закупнину у износу од 41.129,00 динара
по хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног надментања износи   435,06 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 Милорад
Новаковић, Темерин, Петра Драпшина 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                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-274/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                            Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н    

132.

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 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Владан Марковић

    1. Владан Марковић, 1404965800090, Темерин, Јована Јовановића Змаја
4 даје се у закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од
32,2142 ha,  под  шифром  јавног  надметања  број  58,  које  се  налази  у  општини
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Темерин, катастарске парцеле бр. 7344/7, 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  1.191.925,40 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи 12.608,07 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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
године.
          На објављени оглас пријавило се два физичка лица. Владан Марковић,
Темерин, Јована Јовановића Змаја 4 је испуњавао услове предвиђене огласом и
уплатио депозит у износу од 90.200,00 динара, што по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате износи  954,13 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   391,38 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  Владан
Марковић, Темерин, Јована Јовановића Змаја 4.   
                   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                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-275/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                             Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н

   
133.

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 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. 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  2,1250 ha,
под  шифром  јавног  надметања  број  59,  које  се  налази  у  општини  Темерин,
катастарске парцеле бр.  7349, 7350, 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  53.125,00 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  561,95 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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
године.
          На објављени оглас пријавило се  једно  физичко лице.  Андреа Киш,
Темерин,  Народног  Фронта  221 је  испуњавала  услове  предвиђене  огласом  и
уплатила депозит у износу од 3.825,00 динара, што по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате износи   40,46 евра и понудила 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   264,45 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                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-276/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                             Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н    
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134.

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 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Радослав Бјекић

    1. Радослав Бјекић, 2703953800096, Бачки Јарак, Марка Орешковића 19
даје се у закуп пољопривредно земљиште у државној својини,  укупне површине од
17,8131 ha,  под  шифром  јавног  надметања  број  64,  које  се  налази  у  општини
Темерин,  катастарске парцеле бр.  2070/1,  2070/2,  2071,  2072,  2073,  2074,  2075/1,
2075/2, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082/1, 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  502.329,42 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи 5.313,59 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
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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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
године.
          На објављени оглас пријавило се једно физичко лице. Радослав Бјекић,
Бачки Јарак,  Марка Орешковића 19 је  испуњавао услове предвиђене огласом  и
уплатио депозит у износу од 49.877,00 динара, што по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате износи  527,59 евра и понудио закупнину у износу од 28.200,00
динара по хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије
на  дан  јавног  надментања  износи   298,30 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 Радослав
Бјекић, Бачки Јарак, Марка Орешковића 19.   
                   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                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-281/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                             Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н    

135.

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 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. године, доноси:
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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  0,4201 ha, под
шифром јавног надметања број  71, које се налази у општини Темерин, катастарске
парцеле бр. 2099, 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  9.242,20 динара, што
прерачунато  у  Еуро  по  средњем  курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи   97,76 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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
године.
          На објављени оглас пријавило се  једно  физичко лице.  Милош Вулић,
Сириг, Извиђачка 2 је испуњавао услове предвиђене огласом и уплатио депозит у
износу  од   925,00 динара,  што  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан
уплате износи     9,78 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   232,71 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  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                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-283/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                             Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н    

136.

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 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. 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  2,6580 ha, под
шифром јавног надметања број  73, које се налази у општини Темерин, катастарске
парцеле бр. 2118, 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  63.792,00 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  674,79 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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
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  6.380,00 динара,  што по средњем курсу Народне банке Србије  на дан
уплате износи    67,49 евра  и  понудио закупнину у износу од  24.000,00 динара по
хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног надментања износи   253,87 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.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-284/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                             Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н    

137.

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 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. 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  4,7079 ha, под
шифром јавног надметања број  74, које се налази у општини Темерин, катастарске
парцеле бр. 2151, 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  112.989,60 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи 1.195,19 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
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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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
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  11.299,00 динара, што по средњем курсу Народне банке Србије на дан
уплате износи   119,52 евра  и  понудио закупнину у износу од  24.000,00 динара по
хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног надментања износи   253,87 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                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-286/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                             Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н    

138.

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
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водопривреде број 320-11-12463/2009-06 од 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. 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  2,0664 ha, под
шифром јавног надметања број  75, које се налази у општини Темерин, катастарске
парцеле бр. 2167, 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  49.593,60 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  524,60 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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
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  4.960,00 динара,  што по средњем курсу Народне банке Србије  на дан
уплате износи    52,47 евра  и  понудио закупнину у износу од  24.000,00 динара по
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хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног надментања износи   253,87 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                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-287/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                             Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н    

139.

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 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. 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  3,5315 ha, под
шифром јавног надметања број  80, које се налази у општини Темерин, катастарске
парцеле бр. 2195, 2196, 2197, 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  84.756,00 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  896,54 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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
године.
          На објављени оглас пријавило се  једно  физичко лице.  Милош Вулић,
Сириг, Извиђачка 2 је испуњавао услове предвиђене огласом и уплатио депозит у
износу од  8.476,00 динара,  што по средњем курсу Народне банке Србије  на дан
уплате износи    89,66 евра  и  понудио закупнину у износу од  24.000,00 динара по
хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног надментања износи   253,87 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                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-288/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                             Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н    

140.

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 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. 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  2,4567 ha, под
шифром јавног надметања број  82, које се налази у општини Темерин, катастарске
парцеле бр. 2209, 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  58.960,80 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  623,68 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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
године.
          На објављени оглас пријавило се  једно  физичко лице.  Милош Вулић,
Сириг, Извиђачка 2 је испуњавао услове предвиђене огласом и уплатио депозит у
износу од  5.897,00 динара,  што по средњем курсу Народне банке Србије  на дан
уплате износи    62,38 евра  и  понудио закупнину у износу од  24.000,00 динара по
хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног надментања износи   253,87 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                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-289/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                             Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н    

141.

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
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водопривреде број 320-11-12463/2009-06 од 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. 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  1,5685 ha, под
шифром јавног надметања број  84, које се налази у општини Темерин, катастарске
парцеле бр. 2232, 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  37.644,00 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  398,19 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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
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  3.765,00 динара,  што по средњем курсу Народне банке Србије  на дан
уплате износи    39,83 евра  и  понудио закупнину у износу од  24.000,00 динара по
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хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног надментања износи   253,87 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                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-290/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                             Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н    

142.

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 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Ђорђе Дивљан

    1.  Ђорђе Дивљан,  2109954800260,  Сириг,  Фрушкогорска 17 даје се у
закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од  6,5370 ha,
под  шифром  јавног  надметања  број  85,  које  се  налази  у  општини  Темерин,
катастарске парцеле бр. 2240, 2241, 2242, 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  156.888,00 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи 1.659,55 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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
године.
          На објављени оглас пријавило се једно физичко лице.  Ђорђе Дивљан,
Сириг,  Фрушкогорска  17 је  испуњавао  услове  предвиђене  огласом  и  уплатио
депозит у износу од 15.689,00 динара, што по средњем курсу Народне банке Србије
на дан уплате износи  165,96 евра и понудио закупнину у износу од 24.000,00 динара
по хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног надментања износи   253,87 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  Ђорђе
Дивљан, Сириг, Фрушкогорска 17.   
                   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                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-291/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                             Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н    

143.

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 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. 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  1,1894 ha,
под  шифром  јавног  надметања  број  86,  које  се  налази  у  општини  Темерин,
катастарске парцеле бр. 2552, 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  26.166,80 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  276,79 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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
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 2.617,00 динара, што по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате износи   27,68 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   232,71 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                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-292/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                             Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н    

144.

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
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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 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. 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  1,7283 ha,
под  шифром  јавног  надметања  број  87,  које  се  налази  у  општини  Темерин,
катастарске парцеле бр. 2573, 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  41.479,20 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  438,76 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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
године.
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          На  објављени  оглас  пријавило  се  једно  физичко  лице.  Бранислав
Зеленовић,  Сириг,  Новосадска  11 је  испуњавао  услове  предвиђене  огласом  и
уплатио депозит у износу од 4.148,00 динара, што по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате износи   43,88 евра и понудио закупнину у износу од 24.000,00
динара по хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије
на  дан  јавног  надментања  износи   253,87 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                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-293/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                             Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н    

145.

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 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. 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  2,3684 ha,
под  шифром  јавног  надметања  број  88,  које  се  налази  у  општини  Темерин,
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катастарске парцеле бр.  2502, 2503, 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  56.841,60 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  601,26 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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
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 5.685,00 динара, што по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате износи   60,14 евра и понудио закупнину у износу од 24.000,00
динара по хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије
на  дан  јавног  надментања  износи   253,87 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.
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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                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-294/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                             Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н    

146.

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 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. 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  2,3753 ha,
под  шифром  јавног  надметања  број  89,  које  се  налази  у  општини  Темерин,
катастарске парцеле бр. 2525, 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  57.007,20 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  603,02 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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
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 5.701,00 динара, што по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате износи   60,30 евра и понудио закупнину у износу од 24.000,00
динара по хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије
на  дан  јавног  надментања  износи   253,87 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                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-234/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                             Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н    

147.
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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 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. 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  0,6087 ha,
под  шифром  јавног  надметања  број  90,  које  се  налази  у  општини  Темерин,
катастарске парцеле бр. 2576, 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  13.391,40 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  141,65 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 30.10.2009. 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: 14/2009 од 03.11.2009.
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 1.340,00 динара, што по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате износи   14,17 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   232,71 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                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-295/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                             Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н    

148.

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 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Бранислав Зеленовић
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    1. Бранислав Зеленовић, 2103960800061, Сириг, Новосадска 11 даје се у
закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од  0,5744 ha,
под  шифром  јавног  надметања  број  91,  које  се  налази  у  општини  Темерин,
катастарске парцеле бр. 2581, 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  12.636,80 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  133,67 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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
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 1.264,00 динара, што по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате износи   13,37 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   232,71 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.
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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                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-296/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                             Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н    

149.

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 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. 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  0,8619 ha,
под  шифром  јавног  надметања  број  92,  које  се  налази  у  општини  Темерин,
катастарске парцеле бр. 2584, 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  18.961,80 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  200,58 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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
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 1.897,00 динара, што по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате износи   20,07 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   232,71 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                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-297/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                             Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н    

150.
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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 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. 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  7,0517 ha,
под  шифром  јавног  надметања  број  93,  које  се  налази  у  општини  Темерин,
катастарске парцеле бр.  2610, 2611, 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  169.240,80 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи 1.790,21 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 30.10.2009. 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: 14/2009 од 03.11.2009.
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 16.925,00 динара, што по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате износи  179,03 евра и понудио закупнину у износу од 24.000,00
динара по хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије
на  дан  јавног  надментања  износи   253,87 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                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-298/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                             Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н    

151.

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 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Бранислав Зеленовић
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    1. Бранислав Зеленовић, 2103960800061, Сириг, Новосадска 11 даје се у
закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од  2,8726 ha,
под  шифром  јавног  надметања  број  94,  које  се  налази  у  општини  Темерин,
катастарске парцеле бр.  2613, 2614, 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  68.942,40 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  729,27 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
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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
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 6.895,00 динара, што по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате износи   72,93 евра и понудио закупнину у износу од 24.000,00
динара по хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије
на  дан  јавног  надментања  износи   253,87 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.
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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                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-299/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                             Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н    

152.

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 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. 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  0,4168 ha,
под  шифром  јавног  надметања  број  95,  које  се  налази  у  општини  Темерин,
катастарске парцеле бр. 2617, 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  8.336,00 динара, што
прерачунато  у  Еуро  по  средњем  курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи   88,18 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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
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  834,00 динара, што по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате износи    8,82 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   211,56 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                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-230/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                             Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н    

153.
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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 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. 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  0,5652 ha,
под  шифром  јавног  надметања  број  96,  које  се  налази  у  општини  Темерин,
катастарске парцеле бр. 2631, 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  11.304,00 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  119,57 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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
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 1.131,00 динара, што по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате износи   11,96 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   211,56 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                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-231/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                             Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н    

154.

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 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Бранислав Зеленовић
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    1. Бранислав Зеленовић, 2103960800061, Сириг, Новосадска 11 даје се у
закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од  0,5650 ha,
под  шифром  јавног  надметања  број  97,  које  се  налази  у  општини  Темерин,
катастарске парцеле бр. 2646, 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  11.300,00 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  119,53 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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
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 1.130,00 динара, што по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате износи   11,95 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   211,56 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.
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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                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-232/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                             Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н    

155.

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 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. 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  1,5731 ha, под
шифром јавног надметања број  98, које се налази у општини Темерин, катастарске
парцеле бр. 2382, 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  37.754,40 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  399,36 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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
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  3.776,00 динара,  што по средњем курсу Народне банке Србије  на дан
уплате износи    39,94 евра  и  понудио закупнину у износу од  24.000,00 динара по
хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног надментања износи   253,87 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                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-233/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                             Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н    
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156.

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 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. 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  2,2620 ha, под
шифром јавног надметања број  99, које се налази у општини Темерин, катастарске
парцеле бр. 2352, 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  54.288,00 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  574,25 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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
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  5.429,00 динара,  што по средњем курсу Народне банке Србије  на дан
уплате износи    57,43 евра  и  понудио закупнину у износу од  24.000,00 динара по
хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног надментања износи   253,87 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                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-235/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                             Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н    

157.

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 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ



Број 15. Службени лист општине Темерин   03.12.2009. Страна 73

Милован Арсић

    1.  Милован Арсић,  0910953800159,  Сириг, Дрварска 16 даје се у закуп
пољопривредно земљиште у државној својини,  укупне површине од  1,6237 ha, под
шифром јавног надметања број 100, које се налази у општини Темерин, катастарске
парцеле бр. 2355, 2356, 2357, 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  38.968,80 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  412,21 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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
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  3.897,00 динара,  што по средњем курсу Народне банке Србије  на дан
уплате износи    41,22 евра  и  понудио закупнину у износу од  24.000,00 динара по
хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног надментања износи   253,87 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.   
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                   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                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-236/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                             Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н    

158.

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 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. 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  1,3963 ha, под
шифром јавног надметања број 101, које се налази у општини Темерин, катастарске
парцеле бр. 2373, 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  33.511,20 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  354,48 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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
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  3.352,00 динара,  што по средњем курсу Народне банке Србије  на дан
уплате износи    35,46 евра  и  понудио закупнину у износу од  24.000,00 динара по
хектару, што прерачунато у Еуро по средњем курсу Народне банке Србије на дан
јавног надментања износи   253,87 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                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
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Број: 020-237/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                             Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н    

159.

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 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. 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  1,1500 ha, под
шифром јавног надметања број 102, које се налази у општини Темерин, катастарске
парцеле бр. 2656, 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  28.750,00 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  304,11 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
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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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
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  2.875,00 динара,  што по средњем курсу Народне банке Србије  на дан
уплате износи    30,41 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   264,45 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                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-238/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                             Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н    

160.

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 27.11.2009. године, председник Општине
Темерин, дана 27.11.2009. године, доноси:
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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  2,2997 ha, под
шифром јавног надметања број 103, које се налази у општини Темерин, катастарске
парцеле бр. 2660, 2661, 2662, 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  57.492,50 динара,
што  прерачунато  у  Еуро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  јавног
надметања износи  608,15 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 30.10.2009. године расписао
Оглас за  јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
који је објављен у Службеном листу Општине Темерин број: 14/2009 од 03.11.2009.
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  5.750,00 динара,  што по средњем курсу Народне банке Србије  на дан
уплате износи    60,82 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   264,45 Еура, а што представља највишу излицитирану
цену.



Број 15. Службени лист општине Темерин   03.12.2009. Страна 79

                    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                                                             ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНА ТЕМЕРИН                                                      ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Број: 020-259/2009-03                                               
Дана:27.11.2009.г.                                                             Андраш  Густоњ,с.р.
Т Е М Е Р И Н

   
161.

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

Председник општине Темерин, дана 18.11.2009. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Ослобађа се  ЈКП ''Темерин'' Темерин, улица Кошут Лајоша број 31/1 од
плаћања  накнаде  за  уређивање  грађевинског  земљишта  за   реконструкцију  и
измештање даљинског топловодног система код Дома здравља у Темерину.

II

Ослобађање плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта из
тачке 1. овог Решења утврђује се сходно члану 16. став 1. Одлуке о мерилима за
уговарање  висине  накнаде  за  уређивање  грађевинског  земљишта,  јер  се  ради  о
реконструкцији и измештању даљинског топловодног система код Дома здравља у
Темерину, чији је инвеститор  ЈКП ''Темерин'' Темерин.

III

Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                  ПРЕДСЕДНИК
АП ВОЈВОДИНА                                                                    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН       
ОПШТИНА ТЕМЕРИН               
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2009-165-01                         Андраш Густоњ,с.р.
Дана:18.11.2009. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н

162.

На основу члана 44. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник  Републике  Србије''  број:  129/2007),  члана  65.  став  1.  тачка  23.  Статута
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број: 11/2008) и члана 6. став
1.  тачка 4. Одлуке о локалним административним таксама (''Службени лист општине
Темерин'' број 15/2008)

Председник општине Темерин, дана 18.11.2009. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Ослобађа се  ЈКП ''Темерин'' Темерин, улица Кошут Лајоша број 31/1,
од  плаћања  локалне  административне  таксе  по  захтеву  за  реконструкцију  и
измештање даљинског топловодног система код Дома здравља у Темерину.

II

Ослобађање плаћања локалне администартивне таксе из тачке 1. овог
Решења  утврђује  се  сходно  члану  6.  став  1.  тачка  4.  Одлуке  о   локалним
административним таксама, јер се ради о реконструкцији и измештању даљинског
топловодног  система  код  Дома  здравља  у  Темерину,  чији  је  инвеститор  ЈКП
''Темерин'' Темерин. 

III

Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                             ПРЕДСЕДНИК
АП ВОЈВОДИНА                                                                              ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ОПШТИНА ТЕМЕРИН              
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2009-166-01                                  Андраш Густоњ,с.р.
Дана:18.11.2009. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н

163.

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

Председник општине Темерин, дана 18.11.2009. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Ослобађа  се  Дом  здравља  ''Темерин''  Темерин,  улица  Народног
фронта  број  82  од  плаћања  накнаде  за  уређивање  грађевинског  земљишта  за
реконструкцију дела приземља објекта Дома здравља у Темерину.

II

Ослобађање плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта из
тачке 1. овог Решења утврђује се сходно члану 16. став 1. Одлуке о мерилима за
уговарање  висине  накнаде  за  уређивање  грађевинског  земљишта,  јер  се  ради  о
реконструкцији  дела  приземља  објекта  Дома  здравља  у  Темерину.,  чији  је
инвеститор  Дом здравља ''Темерин'' Темерин.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                  ПРЕДСЕДНИК
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АП ВОЈВОДИНА                                                                    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ОПШТИНА ТЕМЕРИН               
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2009-168-01                        Андраш Густоњ,с.р.
Дана:18.11.2009. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н

164.

На основу члана 44. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник  Републике  Србије''  број:  129/2007),  члана  65.  став  1.  тачка  23.  Статута
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број: 11/2008) и члана 6. став
1.  тачка 4. Одлуке о локалним административним таксама (''Службени лист општине
Темерин'' број 15/2008)

Председник општине Темерин, дана 18.11.2009. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Ослобађа  се   Дом  здравља  ''Темерин''  Темерин,  улица  Народног
фронта  број  82,  од  плаћања  локалне  административне  таксе  по  захтеву  за
реконструкцију дела приземља објекта Дома здравља у Темерину.

II

Ослобађање плаћања локалне администартивне таксе из тачке 1. овог
Решења  утврђује  се  сходно  члану  6.  став  1.  тачка  4.  Одлуке  о   локалним
административним таксама,  јер  се  ради о  реконструкцији  дела  приземља објекта
Дома здравља у Темерину, чији је инвеститор Дом здравља ''Темерин'' Темерин. 

III

Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                 ПРЕДСЕДНИК
АП ВОЈВОДИНА                                                                  ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ОПШТИНА ТЕМЕРИН              
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2009-169-01                       Андраш Густоњ,с.р.
Дана:18.11.2009. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н

165.

На  основу  члана  68.  Статута  општине  Темерин  (''Службени  лист  општине
Темерин''  број:  11/2008) и члана 2.  Одлуке о стипендирању студената (''Службени
лист општине Темерин'' број: 10/2009)

Општинско веће општине Темерин, на 47. седници одржаној 30.11.2009.
године, донoси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

У ШКОЛСКОЈ 2009/2010. ГОДИНИ

I

Утврђује се висина студентских стипендија у школској 2009/2010. години
и то:

1. за  другу  годину  студија,  стипендија  износи  4.000,00  динара
месечно,

2. за трећу, четврту, пету, шесту годину и мастер студије, стипендија
износи 6.000,00 динара месечно.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                ПРЕДСЕДНИК
АП ВОЈВОДИНА                                                                  ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ОПШТИНА ТЕМЕРИН         
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-1/2009-175-1-01                        Андраш Густоњ,с.р.
Дана:30.11.2009. године
Т  Е  М  Е  Р  И  Н

166.

На  основу  члана  48.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике Србије'', бр. 54/09 ) и члана 4. Одлуке о буџету општине Темерин за 2009.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 17/08 и 10/09 ),

Председник општине Темерин дана  06. новембра  2009. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2009. годину

(''Службени лист општине Темерин'', бр. 17/08 и 10/09), Раздео 3. Глава 4. Средства
резерве,  функција  160  –  Опште  јавне  услуге  које  нису  класификоване  на  другом
месту, апропријација  економске класификације 499 – Средства  резерве, на позицији
48 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства Oпштинској управи Темерин –
ЈКП ''Темерин'' Темерин, у износу од 530.000,00 динара на име обезбеђења додатних
средстава ради исплате субвенције за водоснабдевање. 

2.
 Средства  из  тачке  1.  овог  Решења  распоређују  се  у  оквиру  Раздела  3.

Општинска  управа  Темерин,  Глава  14.  ЈКП  ''Темерин''  Темерин,  функција  620  –
Развој заједнице, апропријација економске класификације 451 – Субвенције јавним
нефинансијским предузећима, на позицији 162.

3.
 О  реализацији  овог  Решења  стараће  се  Општинска  управа  Темерин  –

Одељење за буџет, финансије и трезор.  

                                                       
4.

 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                 ПРЕДСЕДНИК
АП ВОЈВОДИНА                                                                   ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                     Андраш Густоњ,с.р.
Број: 06-1/2009-155-01
Дана: 06.11.2009. године
Т Е М Е Р И Н

167.

На  основу  члана  48.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике Србије'', бр. 54/09) и члана 4. Одлуке о буџету општине Темерин за 2009.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 17/08 и 10/09)

Председник општине Темерин дана  12. новембра  2009. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2009. годину

(''Службени лист општине Темерин'', бр. 17/08 и 10/09), Раздео 3. Глава 4. Средства
резерве,  функција  160  –  Опште  јавне  услуге  које  нису  класификоване  на  другом
месту, апропријација економске класификације 499 – Средства  резерве, на позицији
48– Текућа  резерва, одобравају се  средства Председнику општине и општинском
већу  у  износу  од  100.000,00 динара на  име  обезбеђења  додатних  средстава  за
трошкове путовања.

2.
 Средства  из  тачке  1.  овог  Решења  распоређују  се  у  оквиру  Раздела  2.

Председник  општине  и  општинско  веће  ,  Глава  1.  функција  111  –  Извршни  и
законодавни  органи  ,  апропријација  економске  класификације  422 –  Трошкови
путовања , на позицији 18.

3.
 О  реализацији  овог  Решења  стараће  се  Општинска  управа  Темерин  –

Одељење за буџет, финансије и трезор.  

                                                       
4.

 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                     ПРЕДСЕДНИК
АП ВОЈВОДИНА                                                                       ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                        Андраш  Густоњ,с.р.
Број: 06-1/2009- 162- 01
Дана:  12.11.2009
Т Е М Е Р И Н

168.

На  основу  члана  48.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике Србије'', бр. 54/09 ) и члана 4. Одлуке о буџету општине Темерин за 2009.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 17/08 и 10/09 ),

Председник општине Темерин дана  16. новембра  2009. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2009. годину

(''Службени лист општине Темерин'', бр. 17/08 и 10/09), Раздео 3. Глава 4. Средства
резерве,  функција  160  –  Опште  јавне  услуге  које  нису  класификоване  на  другом
месту, апропријација  економске класификације 499 – Средства  резерве, на позицији
48 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства Oпштинској управи Темерин –
ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'', у износу од 1.000.000,00
динара на име обезбеђења додатних средстава за текуће поправке и одржавање.

2.
 Средства  из  тачке  1.  овог  Решења  распоређују  се  у  оквиру  Раздела  3.

Општинска  управа  Темерин,  Глава  13.  ЈП  ''Дирекција  за  изградњу  и  урбанизам
општине  Темерин'',  функција  620  –  Развој  заједнице,  апропријација  економске
класификације 425 – Текуће поправке и одржавање, на позицији 152.

3.
 О  реализацији  овог  Решења  стараће  се  Општинска  управа  Темерин  –

Одељење за буџет, финансије и трезор.  

                                                       
4.

 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                        ПРЕДСЕНИК
АП ВОЈВОДИНА                                                                        ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                            Андраш Густоњ,с.р.
Број: 06-1/2009-173-01
Дана: 16.11.2009. године
Т Е М Е Р И Н

169.

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике Србије'', бр. 54/09) и члана 4. Одлуке о буџету општине Темерин за 2009.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 17/08 и 10/09),

Председник општине Темерин дана  23. новембра  2009. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2009. годину

(''Службени лист општине Темерин'', бр. 17/08 и 10/09), Раздео 3. Глава 4. Средства
резерве,  функција  160  –  Опште  јавне  услуге  које  нису  класификоване  на  другом
месту, апропријација економске класификације 499 – Средства  резерве, на позицији
48– Текућа  резерва, одобравају се  средства Општинској  управи Темерин – Дом
здравља  ''Темерин''   Темерин  у  износу  од  8.000,00 динара на  име  обезбеђења
додатних трансферних средстава за исплату медицинских услуга.

2.
 Средства  из  тачке  1.  овог  Решења  распоређују  се  у  оквиру  Раздела  3.

Општинска управа Темерин, Глава 17. Дом здравља ''Темерин''  Темерин, функција
760-  Здравство  некласификовано  на  другом  месту,  на   апропријацији  економске
класификације 463 – Донације и трансфери осталим нивоима власти, на  позицији
181/1 – Специјализоване услуге.

3.
 О  реализацији  овог  Решења  стараће  се  Општинска  управа  Темерин  –

Одељење за буџет, финансије и трезор.  

                                                       
4.

 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                             ПРЕДСЕДНИК
АП ВОЈВОДИНА                                                              ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН          
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                Андраш  Густоњ,с.р.
Број: 06-1/2009-177- 01
Дана:  23.11.2009
Т Е М Е Р И Н

170.

На  основу  члана  48.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике Србије'', бр. 54/09) и члана 4. Одлуке о буџету општине Темерин за 2009.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 17/08 и 10/09),

Председник општине Темерин дана  26. новембра  2009. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2009. годину

(''Службени лист општине Темерин'', бр. 17/08), Раздео 3. Глава 4. Средства резерве,
функција  160  –  Опште  јавне  услуге  које  нису  класификоване  на  другом  месту,
апропријација економске класификације 499 – Средства  резерве, на позицији 48–
Текућа   резерва,  одобравају  се   средства  Општинској  управи  Темерин  –  Јавно
комунално  предузеће  ''Темерин''   Темерин  ,  у  износу  од  131.000,00 динара за
обезбеђење додатних средстава на име текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима.   

2.
 Средства  из  тачке  1.  овог  Решења  распоређују  се  у  оквиру  Раздела  3.

Општинска  управа  Темерин,  Глава  14.  Јавно  комунално  предузеће  ''Темерин''
Темерин, функција  620 – Развој заједнице , апропријација економске класификације
451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима , на позицији 162.

3.
 О  реализацији  овог  Решења  стараће  се  Општинска  управа  Темерин  –

Одељење за буџет, финансије и трезор.  
                                                       

4.
 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                            ПРЕДСЕДНИК
АП ВОЈВОДИНА                                                              ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН        
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                Андраш  Густоњ,с.р.
Број: 06-1/2009- 178- 01
Дана:  26.11.2009
Т Е М Е Р И Н

171.

На  основу  члана  48.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник
Републике Србије'', бр. 54/09) и члана 4. Одлуке о буџету општине Темерин за 2009.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 17/08 и 10/09),

Председник општине Темерин дана  26. новембра  2009. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2009. годину

(''Службени лист општине Темерин'', бр. 17/08 и 10/09), Раздео 3. Глава 4. Средства
резерве,  функција  160  –  Опште  јавне  услуге  које  нису  класификоване  на  другом
месту, апропријација економске класификације 499 – Средства  резерве, на позицији
48–  Текућа   резерва,  одобравају  се   средства  Општинској  управи  Темерин  –
Средства  за  потребе  месних  заједница  ,  у  износу  од  17.000,00 динара на  име
обезбеђења додатних средстава  Месној  заједници Сириг , ради исплате дотација
непрофитним организацијама.

2.
 Средства  из  тачке  1.  овог  Решења  распоређују  се  у  оквиру  Раздела  3.

Општинска  управа  Темерин,  Глава  16.  Средства  за  потребе  месних  заједница,
функција  160–  Опште  јавне  услуге  које  нису  класификоване  на  другом  месту  ,
апропријација економске класификације  481-Дотације невладиним организацијама
на позицији 177.

3.
 О  реализацији  овог  Решења  стараће  се  Општинска  управа  Темерин  –

Одељење за буџет, финансије и трезор.  
                                                       

4.
 Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                            ПРЕДСЕДНИК
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Број: 06-1/2009- 179- 01
Дана:  26.11.2009
Т Е М Е Р И Н

РЕД. БР. НАЗИВ АКТА СТРАНА

115.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН ПЕТЕФИ ДОО
1

116.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН РАДОСЛАВ БЈЕКИЋ

3

117.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН РАДЕНКО ВУКОВИЋ

4

118.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН НЕБОЈША ВУКОВИЋ

6

119.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН ЗОЛТАН ФРАНЦИА

8

120.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН КАТАЛИН ФЕХЕР
10

121.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН РОБЕРТ ФЕХЕР
11

122.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН КАТАЛИН ФЕХЕР
13

123.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН ЕРВИН ЕКРЕС
15

124.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН ЕРВИН ЕКРЕС
17

125.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН ЕРВИН ЕКРЕС
18

126.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН ЕРВИН ЕКРЕС
20

127.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН ЈОЖЕФ ЛУКАЧ
22

128.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН ЈОЖЕФ ЛУКАЧ
23

129.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН МИЛОРАД НОВАКОВИЋ
25

130.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН МИЛОРАД НОВАКОВИЋ
27
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ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН МИЛОРАД НОВАКОВИЋ
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133.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН АНДРЕА КИШ
32

134.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН РАДОСЛАВ БЈЕКИЋ
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ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
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  Издавач:   Скупштина општине Темерин            
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   Жиро рачун број:  840-324641-85

  Прималац:  Општинска управа Темерин 

Сврха дознаке:  За "Службени лист општине Темерин"  
  

  Телефон број:  021/ 843-888   

  Штампа: Општинска управа општине Темерин    
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