
 

 Година XLVI–Број 11. ТЕМЕРИН 10. СЕПТЕМБАР 2013.  Примерак 100,00 динара

161.

На основу одредбе из члана 64. став  3., а у вези са одредбом из члана 64а 
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике 
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа 
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној 
својини  (“Службени  лист  Општине  Темерин”,  број  15/2006),  уз  Сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-11-6988/2013-14 
од  26.08.2013.  године, председник  Општине  Темерин,  дана  26.08.2013.  године, 
доноси 

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

"ПЕТЕФИ" ДОО Темерин

по основу права пречег закупа - инфраструктура

1.  "ПЕТЕФИ"  ДОО  Темерин  ,     Чурушку  Пут  ББ,  Темерин,   даје  се  у  закуп 
пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 88,3142 ha, које 
се  налази  у  општини  Темерин,  катастарске  парцеле  бр.  11031,  уписане  у  лист 
непокретности број 8678 за КО Темерин, по основу права пречег закупа.

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

Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке је износила 6.971.967,08 динара, што 

прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан последњег 

       СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
    ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 
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одржаног јавног надметања у општини Темерин дана 27.12.2012. износи 61.446,62 

Евра.

4. Закупнина у износу 61.446,62 Евра плаћа се у динарској противвредности по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате у року од осам (8) дана од 
дана правоснажности ове одлуке.

5. 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 01.10.2012. године расписао јавни позив за 
подношење захтева ради остваривања права пречег закупа, у складу са одредбом из 
члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном земљишту.

На објављени јавни позив пријавила су се три привредна субјекта и три физичка 
лица.  Просечна излицитирана цена на последњем одржаном јавном надметању за 
пољопривредно земљиште у државној својини истог квалитета у општини Темерин је 
78.945,03 динара по хектару, што je прерачунато у Евро по средњем курсу Народне 
банке Србије на дан јавног надметања износило 695,77 Евра.

На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у 
закуп пољопривредног земљишта у државној својини, Председник општине Темерин 
је донео одлуку да се предметно земљиште по основу пречег права закупа да у закуп 
"ПЕТЕФИ" ДОО Темерин, Чурушку Пут ББ, Темерин. 

Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.

Ову одлуку објавити на огласној табли општине Темерин.
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Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба Покрајинском 
Секретаријату Аутономне Покрајине Војводине за послове пољопривреде у року од 
15 дана, од дана доношења одлуке.

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

Број: 320-07/2013-03                                                                          ПРЕДСЕДНИК

Дана: 26.08.2013                                                                       ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р.

Доставити:

1. Закупцу
2. Aрхиви

162.

На основу одредбе из члана 64. став  3., а у вези са одредбом из члана 64а 
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике 
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа 
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној 
својини  (“Службени  лист  Општине  Темерин”,  број  15/2006),  уз  Сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-11-6988/2013-14 
од  26.08.2013.  године, председник  Општине  Темерин,  дана  26.08.2013.  године, 
доноси 

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

"ПЕТЕФИ" ДОО Темерин

по основу права пречег закупа - инфраструктура

1.  "ПЕТЕФИ"  ДОО  Темерин  ,     Чурушку  Пут  ББ,  Темерин,   даје  се  у  закуп 
пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 40,5180 ha, које 
се  налази  у  општини  Темерин,  катастарске  парцеле  бр.  11034/1,  11032,  11033, 
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уписане у лист непокретности број  8678  за  КО  Темерин, по основу права пречег 
закупа.

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

3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке је износила 3.303.357,14 динара, што 
прерачунато  у  Евро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  последњег 
одржаног јавног надметања у општини Темерин дана  27.12.2012. износи 29.113,75 
Евра.

4. Закупнина у износу 29.113,75 Евра плаћа се у динарској противвредности по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате у року од осам (8) дана од 
дана правоснажности ове одлуке.

5. 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 01.10.2012. године расписао јавни позив за 
подношење захтева ради остваривања права пречег закупа, у складу са одредбом из 
члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном земљишту.

На објављени јавни позив пријавила су се три привредна субјекта и три физичка 
лица.  Просечна излицитирана цена на последњем одржаном јавном надметању за 
пољопривредно земљиште у државној својини истог квалитета у општини Темерин је 
81.528,14 динара по хектару, што je прерачунато у Евро по средњем курсу Народне 
банке Србије на дан јавног надметања износило 718,54 Евра.

На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у 
закуп пољопривредног земљишта у државној својини, Председник општине Темерин 
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је донео одлуку да се предметно земљиште по основу пречег права закупа да у закуп 
"ПЕТЕФИ" ДОО Темерин, Чурушку Пут ББ, Темерин. 

Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.

Ову одлуку објавити на огласној табли општине Темерин.

Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба Покрајинском 
Секретаријату Аутономне Покрајине Војводине за послове пољопривреде у року од 
15 дана, од дана доношења одлуке.

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

Број: 320-08/2013-03                                                                     ПРЕДСЕДНИК

Дана: 26.08.2013.                                                                     ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р.

Доставити:

1. Закупцу
2. Aрхиви

163.

На основу одредбе из члана 64. став  3., а у вези са одредбом из члана 64а 
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике 
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа 
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној 
својини  (“Службени  лист  Општине  Темерин”,  број  15/2006),  уз  Сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-11-6988/2013-14 
од  26.08.2013.  године, председник  Општине  Темерин,  дана  26.08.2013.  године, 
доноси 

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

"ПЕТЕФИ" ДОО Темерин
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по основу права пречег закупа - инфраструктура

1.  "ПЕТЕФИ"  ДОО  Темерин  ,     Чурушку  Пут  ББ,  Темерин,   даје  се  у  закуп 
пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 42,3024 ha, које 
се налази у општини Темерин, катастарске парцеле бр.  11034/3, 11034/4, 11034/5, 
уписане у лист непокретности број  8678  за  КО  Темерин, по основу права пречег 
закупа.

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

3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке је износила 3.515.713,17 динара, што 
прерачунато  у  Евро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  последњег 
одржаног јавног надметања у општини Темерин дана  27.12.2012. износи 30.985,33 
Евра.

4. Закупнина у износу 30.985,33 Евра плаћа се у динарској противвредности по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате у року од осам (8) дана од 
дана правоснажности ове одлуке.

5. 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 01.10.2012. године расписао јавни позив за 
подношење захтева ради остваривања права пречег закупа, у складу са одредбом из 
члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном земљишту.
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На објављени јавни позив пријавила су се три привредна субјекта и три физичка 
лица.  Просечна излицитирана цена на последњем одржаном јавном надметању за 
пољопривредно земљиште у државној својини истог квалитета у општини Темерин је 
83.109,07 динара по хектару, што je прерачунато у Евро по средњем курсу Народне 
банке Србије на дан јавног надметања износило 732,47 Евра.

На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у 
закуп пољопривредног земљишта у државној својини, Председник општине Темерин 
је донео одлуку да се предметно земљиште по основу пречег права закупа да у закуп 
"ПЕТЕФИ" ДОО Темерин, Чурушку Пут ББ, Темерин. 

Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.

Ову одлуку објавити на огласној табли општине Темерин.

Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба Покрајинском 
Секретаријату Аутономне Покрајине Војводине за послове пољопривреде у року од 
15 дана, од дана доношења одлуке.

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

Број: 320-09/2013-03                                                                         ПРЕДСЕДНИК

Дана: 26.08.2013.                                                                     ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р.

Доставити:

1. Закупцу

2. Aрхиви

164.

На основу одредбе из члана 64. став  3., а у вези са одредбом из члана 64а 
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике 
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа 
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној 
својини  (“Службени  лист  Општине  Темерин”,  број  15/2006),  уз  Сагласност 
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Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-11-6988/2013-14 
од  26.08.2013.  године, председник  Општине  Темерин,  дана  26.08.2013.  године, 
доноси 

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

"ПЕТЕФИ" ДОО Темерин

по основу права пречег закупа - инфраструктура

1.  "ПЕТЕФИ"  ДОО  Темерин  ,     Чурушку  Пут  ББ,  Темерин,   даје  се  у  закуп 
пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 77,4281 ha, које 
се  налази  у  општини  Темерин,  катастарске  парцеле  бр.  11039,  11040,  11038/2, 
уписане у лист непокретности број  8678  за  КО  Темерин, по основу права пречег 
закупа.

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

3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке је износила 6.250.644,24 динара, што 
прерачунато  у  Евро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  последњег 
одржаног јавног надметања у општини Темерин дана  27.12.2012. износи 55.089,33 
Евра.

4. Закупнина у износу 55.089,33 Евра плаћа се у динарској противвредности по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате у року од осам (8) дана од 
дана правоснажности ове одлуке.

5. 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 
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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 01.10.2012. године расписао јавни позив за 
подношење захтева ради остваривања права пречег закупа, у складу са одредбом из 
члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном земљишту.

На објављени јавни позив пријавила су се три привредна субјекта и три физичка 
лица.  Просечна излицитирана цена на последњем одржаном јавном надметању за 
пољопривредно земљиште у државној својини истог квалитета у општини Темерин је 
80.728,37 динара по хектару, што je прерачунато у Евро по средњем курсу Народне 
банке Србије на дан јавног надметања износило 711,49 Евра.

На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у 
закуп пољопривредног земљишта у државној својини, Председник општине Темерин 
је донео одлуку да се предметно земљиште по основу пречег права закупа да у закуп 
"ПЕТЕФИ" ДОО Темерин, Чурушку Пут ББ, Темерин. 

Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.

Ову одлуку објавити на огласној табли општине Темерин.

Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба Покрајинском 
Секретаријату Аутономне Покрајине Војводине за послове пољопривреде у року од 
15 дана, од дана доношења одлуке.

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

Број: 320-10/2013-03                                                                     ПРЕДСЕДНИК

Дана: 26.08.2013.                                                                  ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р.

Доставити:

1. Закупцу
2. Aрхиви
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165.

На основу одредбе из члана 64. став  3., а у вези са одредбом из члана 64а 
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике 
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа 
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној 
својини  (“Службени  лист  Општине  Темерин”,  број  15/2006),  уз  Сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-11-6988/2013-14 
од  26.08.2013.  године, председник  Општине  Темерин,  дана  26.08.2013.  године, 
доноси 

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

"ПЕТЕФИ" ДОО Темерин

по основу права пречег закупа - инфраструктура

1.  "ПЕТЕФИ"  ДОО  Темерин  ,     Чурушку  Пут  ББ,  Темерин,   даје  се  у  закуп 
пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 49,2162 ha, које 
се налази у општини Темерин, катастарске парцеле бр.  11038/3, 11038/4, 11038/5, 
уписане у лист непокретности број  8678  за  КО  Темерин, по основу права пречег 
закупа.

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

3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке је износила 3.962.089,29 динара, што 
прерачунато  у  Евро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  последњег 
одржаног јавног надметања у општини Темерин дана  27.12.2012. износи 34.919,41 
Евра.

4. Закупнина у износу 34.919,41 Евра плаћа се у динарској противвредности по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате у року од осам (8) дана од 
дана правоснажности ове одлуке.

5. 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 01.10.2012. године расписао јавни позив за 
подношење захтева ради остваривања права пречег закупа, у складу са одредбом из 
члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном земљишту.

На објављени јавни позив пријавила су се три привредна субјекта и три физичка 
лица.  Просечна излицитирана цена на последњем одржаном јавном надметању за 
пољопривредно земљиште у државној својини истог квалитета у општини Темерин је 
80.503,76 динара по хектару, што je прерачунато у Евро по средњем курсу Народне 
банке Србије на дан јавног надметања износило 709,51 Евра.

На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у 
закуп пољопривредног земљишта у државној својини, Председник општине Темерин 
је донео одлуку да се предметно земљиште по основу пречег права закупа да у закуп 
"ПЕТЕФИ" ДОО Темерин, Чурушку Пут ББ, Темерин. 

Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.

Ову одлуку објавити на огласној табли општине Темерин.

Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба Покрајинском 
Секретаријату Аутономне Покрајине Војводине за послове пољопривреде у року од 
15 дана, од дана доношења одлуке.

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

Број: 320-11/2013-03                                                                       ПРЕДСЕДНИК

Дана: 26.08.2013.                                                                    ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р.

Доставити:
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1. Закупцу
2. Aрхиви

166.

На основу одредбе из члана 64. став 3., а у вези са одредбом из члана 64а 
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике 
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа 
за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/2006), уз Сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-11-6988/2013-14 
од 26.08.2013. године, председник Општине Темерин, дана 26.08.2013. године, 
доноси 

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

"ПЕТЕФИ" ДОО Темерин

по основу права пречег закупа - инфраструктура

1. "ПЕТЕФИ" ДОО Темерин  ,     Чурушку Пут ББ, Темерин,   даје се у закуп 
пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 22,8994 ha, које 
се налази у општини Темерин, катастарске парцеле бр. 11041/2, уписане у лист 
непокретности број 8678 за КО Темерин, по основу права пречег закупа.

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

3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке је износила 1.730.124,67 динара, што 
прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије на дан последњег 
одржаног јавног надметања у општини Темерин дана 27.12.2012. износи 15.248,25 
Евра.

4. Закупнина у износу 15.248,25 Евра плаћа се у динарској противвредности по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате у року од осам (8) дана од 
дана правоснажности ове одлуке.
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 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 01.10.2012. године расписао јавни позив за 
подношење захтева ради остваривања права пречег закупа, у складу са одредбом из 
члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном земљишту.

На објављени јавни позив пријавила су се три привредна субјекта и три физичка 
лица.  Просечна излицитирана цена на последњем одржаном јавном надметању за 
пољопривредно земљиште у државној својини истог квалитета у општини Темерин је 
75.553,28 динара по хектару, што je прерачунато у Евро по средњем курсу Народне 
банке Србије на дан јавног надметања износило 665,88 Евра.

На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у 
закуп пољопривредног земљишта у државној својини, Председник општине Темерин 
је донео одлуку да се предметно земљиште по основу пречег права закупа да у закуп 
"ПЕТЕФИ" ДОО Темерин, Чурушку Пут ББ, Темерин. 

Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.

Ову одлуку објавити на огласној табли општине Темерин.

Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба Покрајинском 
Секретаријату Аутономне Покрајине Војводине за послове пољопривреде у року од 
15 дана, од дана доношења одлуке.

ОПШТИНА ТЕМЕРИН
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Број: 320-12/2013-03                                                                         ПРЕДСЕДНИК

Дана: 26.08.2013.                                                                     ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р.

Доставити:

1. Закупцу
2. Aрхиви

167.

На основу одредбе из члана 64. став  3., а у вези са одредбом из члана 64а 
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике 
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа 
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној 
својини  (“Службени  лист  Општине  Темерин”,  број  15/2006),  уз  Сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-11-6988/2013-14 
од  26.08.2013.  године, председник  Општине  Темерин,  дана  26.08.2013.  године, 
доноси 

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

"ПЕТЕФИ" ДОО Темерин

по основу права пречег закупа - инфраструктура

1.  "ПЕТЕФИ"  ДОО  Темерин  ,     Чурушку  Пут  ББ,  Темерин,   даје  се  у  закуп 
пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 6,5101 ha, које се 
налази  у  општини  Темерин,  катастарске  парцеле  бр.  11041/3,  уписане  у  лист 
непокретности број 8678 за КО Темерин, по основу права пречег закупа.

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

3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке  је  износила 491.859,38 динара, што 
прерачунато  у  Евро  по  средњем курсу  Народне  банке  Србије  на  дан  последњег 
одржаног  јавног  надметања у  општини Темерин дана  27.12.2012. износи 4.334,95 
Евра.
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4.  Закупнина у износу 4.334,95 Евра плаћа се у динарској противвредности по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате у року од осам (8) дана од 
дана правоснажности ове одлуке.

5. 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 01.10.2012. године расписао јавни позив за 
подношење захтева ради остваривања права пречег закупа, у складу са одредбом из 
члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном земљишту.

На објављени јавни позив пријавила су се три привредна субјекта и три физичка 
лица.  Просечна излицитирана цена на последњем одржаном јавном надметању за 
пољопривредно земљиште у државној својини истог квалитета у општини Темерин је 
75.553,28 динара по хектару, што je прерачунато у Евро по средњем курсу Народне 
банке Србије на дан јавног надметања износило 665,88 Евра.

На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у 
закуп пољопривредног земљишта у државној својини, Председник општине Темерин 
је донео одлуку да се предметно земљиште по основу пречег права закупа да у закуп 
"ПЕТЕФИ" ДОО Темерин, Чурушку Пут ББ, Темерин. 

Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.

Ову одлуку објавити на огласној табли општине Темерин.

Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба Покрајинском 
Секретаријату Аутономне Покрајине Војводине за послове пољопривреде у року од 
15 дана, од дана доношења одлуке.
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ОПШТИНА ТЕМЕРИН

Број: 320-13/2013-03                                                                        ПРЕДСЕДНИК

Дана: 26.08.2013.                                                                   ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р.

Доставити:

1. Закупцу
2. Aрхиви

168.

На основу одредбе из члана 64. став  3., а у вези са одредбом из члана 64а 
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике 
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа 
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној 
својини  (“Службени  лист  Општине  Темерин”,  број  15/2006),  уз  Сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-11-6988/2013-14 
од  26.08.2013.  године, председник  Општине  Темерин,  дана  26.08.2013.  године, 
доноси 

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
"ПЕТЕФИ" ДОО Темерин

по основу права пречег закупа - инфраструктура

    1.  "ПЕТЕФИ" ДОО Темерин  ,     Чурушку Пут ББ, Темерин,   даје се у закуп 
пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 29,8210 ha,  које 
се  налази  у  општини  Темерин,  катастарске  парцеле  бр.  11043,  уписане  у  лист 
непокретности број 8678 за КО Темерин, по основу права пречег закупа.

2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три године. 
                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке је износила 2.467.482,02 
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан 
последњег  одржаног  јавног   надметања   у  општини   Темерин  дана  27.12.2012. 
износи 21.746,87 Евра.
                4.  Закупнина  у  износу  21.746,87 Евра  плаћа  се  у  динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате у року 
од осам (8) дана од дана правоснажности ове одлуке.

                                5. 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 01.10.2012. године расписао 
јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег закупа, у складу 
са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном земљишту.
       На објављени јавни позив пријавила су се три привредна субјекта и три 
физичка  лица.  Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном 
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у 
општини Темерин је  82.743,10 динара по  хектару, што je прерачунато  у  Евро по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног  надметања износило  729,25 
Евра.
                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања  
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник 
општине  Темерин је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег 
права закупа да у закуп "ПЕТЕФИ" ДОО Темерин  ,    Чурушку Пут ББ, Темерин  .   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку објавити на огласној табли општине Темерин.
                     Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Покрајинском  Секретаријату Аутономне  Покрајине  Војводине  за  послове 
пољопривреде у року од 15 дана, од дана доношења одлуке.

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

           Број: 320-14/2013-03 ПРЕДСЕДНИК
           Дана: 26.08.2013.  

                                                                   ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р.

Доставити:
1. Закупцу
2. Aрхиви

169.

На основу одредбе из члана 64. став  3., а у вези са одредбом из члана 64а 
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике 
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа 
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној 
својини  (“Службени  лист  Општине  Темерин”,  број  15/2006),  уз  Сагласност 
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Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-11-6988/2013-14 
од  26.08.2013.  године, председник  Општине  Темерин,  дана  26.08.2013.  године, 
доноси 

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
"ПЕТЕФИ" ДОО Темерин

по основу права пречег закупа - инфраструктура

    1.  "ПЕТЕФИ" ДОО Темерин  ,     Чурушку Пут ББ, Темерин,   даје се у закуп 
пољопривредно земљиште у државној својини,  укупне површине од 2,6108 ha,  које 
се  налази  у  општини  Темерин,  катастарске  парцеле  бр.  11042,  уписане  у  лист 
непокретности број 10195 за КО Темерин, по основу права пречег закупа.

2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три године. 
                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке  је  износила 197.254,49 
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан 
последњег  одржаног  јавног   надметања   у  општини   Темерин  дана  27.12.2012. 
износи 1.738,48 Евра.
                4.  Закупнина  у  износу  1.738,48 Евра  плаћа  се  у  динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате у року 
од осам (8) дана од дана правоснажности ове одлуке.

                                5. 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 01.10.2012. године расписао 
јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег закупа, у складу 
са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном земљишту.
       На објављени јавни позив пријавила су се три привредна субјекта и три 
физичка  лица.  Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном 
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у 
општини Темерин је  75.553,28 динара по  хектару, што je прерачунато  у  Евро по 
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средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног  надметања износило  665,88 
Евра.
                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања  
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник 
општине  Темерин је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег 
права закупа да у закуп "ПЕТЕФИ" ДОО Темерин  ,    Чурушку Пут ББ, Темерин  .   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку објавити на огласној табли општине Темерин.
                     Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Покрајинском  Секретаријату Аутономне  Покрајине  Војводине  за  послове 
пољопривреде у року од 15 дана, од дана доношења одлуке.

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

           Број: 320-15/2013-03 ПРЕДСЕДНИК
           Дана: 26.08.2013.  

ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р.

Доставити:
1. Закупцу
2. Aрхиви

170.

На основу одредбе из члана 64. став 3., а у вези са одредбом из члана 64а 
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике 
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа 
за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини (“Службени лист Општине Темерин”, број 15/2006), уз Сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-11-6988/2013-14 
од 26.08.2013. године, председник Општине Темерин, дана 26.08.2013. године, 
доноси 

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Ласло Варга

по основу права пречег закупа - сточарство

    1. Ласло Варга  ,   JМБГ: 2202970800122,   Ади Ендре 30, Темерин,   даје се у 
закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 3,2579 ha, 
које  се  налази  у  општини  Темерин,  катастарске  парцеле  бр.  2091,  2092,  2093, 
уписане у лист непокретности број 254 за КО Бачки Јарак, по основу права пречег 
закупа.

2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три године. 
                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке  је  износила 246.145,02 
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан 
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последњег  одржаног  јавног   надметања   у  општини   Темерин  дана  27.12.2012. 
износи 2.169,37 Евра.
                4.  Закупнина  у  износу  2.169,37 Евра  плаћа  се  у  динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате у року 
од осам (8) дана од дана правоснажности ове одлуке.

                                5. 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 01.10.2012. године расписао 
јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег закупа, у складу 
са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном земљишту.
       На објављени јавни позив пријавила су се три привредна субјекта и три 
физичка  лица.  Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном 
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у 
општини Темерин је  75.553,28 динара по  хектару, што je прерачунато  у  Евро по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног  надметања износило  665,88 
Евра.
                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања  
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник 
општине  Темерин је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег 
права закупа да у закуп Ласло Варга  ,    Ади Ендре 30, Темерин  .   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку објавити на огласној табли општине Темерин.
                     Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Покрајинском  Секретаријату Аутономне  Покрајине  Војводине  за  послове 
пољопривреде у року од 15 дана, од дана доношења одлуке.

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

           Број: 320-16/2013-03 ПРЕДСЕДНИК
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           Дана: 26.08.2013.  
                                                                   ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р.

Доставити:
1. Закупцу
2. Aрхиви

171.

На основу одредбе из члана 64. став 3., а у вези са одредбом из члана 64а став 1., 2. 
и 3.  Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике Србије”, 
број  62/06,  65/08 и  41/09)  и  члана 2.  Одлуке  о  одређивању надлежног  органа за 
спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 
(“Службени  лист  Општине  Темерин”,  број  15/2006),  уз  Сагласност  Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-11-6988/2013-14 од 26.08.2013. 
године, председник Општине Темерин, дана 26.08.2013. године, доноси 

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Ласло Варга

по основу права пречег закупа - сточарство

    1. Ласло Варга  ,   JМБГ: 2202970800122,     Ади Ендре 30, Темерин,   даје се у 
закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 3,1958 ha, 
које  се  налази  у  општини  Темерин,  катастарске  парцеле  бр.  2094,  2095,  2096, 
уписане у лист непокретности број 254 за КО Бачки Јарак, по основу права пречег 
закупа.

2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три године. 
                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке  је  износила 241.453,16 
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан 
последњег  одржаног  јавног   надметања   у  општини   Темерин  дана  27.12.2012. 
износи 2.128,02 Евра.
                4.  Закупнина  у  износу  2.128,02 Евра  плаћа  се  у  динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате у року 
од осам (8) дана од дана правоснажности ове одлуке.

                                5. 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 01.10.2012. године расписао 
јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег закупа, у складу 
са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном земљишту.
       На објављени јавни позив пријавила су се три привредна субјекта и три 
физичка  лица.  Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном 
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у 
општини Темерин је  75.553,28 динара по  хектару, што je прерачунато  у  Евро по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног  надметања износило  665,88 
Евра.
                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања  
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник 
општине  Темерин је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег 
права закупа да у закуп Ласло Варга  ,    Ади Ендре 30, Темерин  .   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку објавити на огласној табли општине Темерин.
                     Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Покрајинском  Секретаријату Аутономне  Покрајине  Војводине  за  послове 
пољопривреде у року од 15 дана, од дана доношења одлуке.

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

           Број: 320-17/2013-03 ПРЕДСЕДНИК
           Дана: 26.08.2013.  

                                                                   ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р.

Доставити:
1. Закупцу
2. Aрхиви

172.

На основу одредбе из члана 64. став  3., а у вези са одредбом из члана 64а 
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике 
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа 
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за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној 
својини  (“Службени  лист  Општине  Темерин”,  број  15/2006),  уз  Сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-11-6988/2013-14 
од  26.08.2013.  године, председник  Општине  Темерин,  дана  26.08.2013.  године, 
доноси 

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Наташа Зељковић

по основу права пречег закупа - сточарство

    1.  Наташа Зељковић  ,   ЈМБГ:  1703975805098,     Цара Лазара 127,  Бачки   
Јарак, даје  се  у  закуп  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  укупне 
површине од 14,3910 ha,  које се налази у општини Темерин, катастарске парцеле бр. 
2073, 2074, 2075/1, 2075/2, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082/1, уписане у лист 
непокретности број 254 за КО Бачки Јарак, по основу права пречег закупа.

2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три године. 
                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке је износила 1.087.287,18 
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан 
последњег  одржаног  јавног   надметања   у  општини   Темерин  дана  27.12.2012. 
износи 9.582,68 Евра.
                4.  Закупнина  у  износу  9.582,68 Евра  плаћа  се  у  динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате у року 
од осам (8) дана од дана правоснажности ове одлуке.

                                5. 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 01.10.2012. године расписао 
јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег закупа, у складу 
са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном земљишту.
       На објављени јавни позив пријавила су се три привредна субјекта и три 
физичка  лица.  Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном 
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надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у 
општини Темерин је  75.553,28 динара по  хектару, што je прерачунато  у  Евро по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног  надметања износило  665,88 
Евра.
                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања  
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник 
општине  Темерин је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег 
права закупа да у закуп Наташа Зељковић  ,    Цара Лазара 127, Бачки Јарак  .   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку објавити на огласној табли општине Темерин.
                     Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Покрајинском  Секретаријату Аутономне  Покрајине  Војводине  за  послове 
пољопривреде у року од 15 дана, од дана доношења одлуке.

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

           Број: 320-18/2013-03 ПРЕДСЕДНИК
           Дана: 26.08.2013.  

ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р.

Доставити:
1. Закупцу
2. Aрхиви

173.

На основу одредбе из члана 64. став  3., а у вези са одредбом из члана 64а 
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике 
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа 
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној 
својини  (“Службени  лист  Општине  Темерин”,  број  15/2006),  уз  Сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-11-6988/2013-14 
од  26.08.2013.  године, председник  Општине  Темерин,  дана  26.08.2013.  године, 
доноси 

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
ДОО "Мистрал Комерц"

по основу права пречег закупа - сточарство

    1.  ДОО "Мистрал Комерц"  ,     Новосадска бб,  Темерин,   даје  се  у закуп 
пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 19,5646 ha,  које 
се налази у општини Темерин, катастарске парцеле бр. 11601, 11602, 11603, уписане 
у лист непокретности број 8678 за КО Темерин, по основу права пречег закупа.

2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три године. 
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                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке је износила 1.315.545,57 
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан 
последњег  одржаног  јавног   надметања   у  општини   Темерин  дана  27.12.2012. 
износи 11.594,41 Евра.
                4.  Закупнина  у  износу  11.594,41 Евра  плаћа  се  у  динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате у року 
од осам (8) дана од дана правоснажности ове одлуке.

                                5. 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 01.10.2012. године расписао 
јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег закупа, у складу 
са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном земљишту.
       На објављени јавни позив пријавила су се три привредна субјекта и три 
физичка  лица.  Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном 
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у 
општини Темерин је  67.241,12 динара по  хектару, што je прерачунато  у  Евро по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног  надметања износило  592,62 
Евра.
                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања  
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник 
општине  Темерин је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег 
права закупа да у закуп ДОО "Мистрал Комерц"  ,    Новосадска бб, Темерин  .   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку објавити на огласној табли општине Темерин.
                     Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Покрајинском  Секретаријату Аутономне  Покрајине  Војводине  за  послове 
пољопривреде у року од 15 дана, од дана доношења одлуке.

ОПШТИНА ТЕМЕРИН
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           Број: 320-19/2013-03 ПРЕДСЕДНИК
           Дана: 26.08.2013.  

ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р.

Доставити:
1. Закупцу
2. Aрхиви

174.

На основу одредбе из члана 64. став  3., а у вези са одредбом из члана 64а 
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике 
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа 
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној 
својини  (“Службени  лист  Општине  Темерин”,  број  15/2006),  уз  Сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-11-6988/2013-14 
од  26.08.2013.  године, председник  Општине  Темерин,  дана  26.08.2013.  године, 
доноси 

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
ДОО "Мистрал Комерц"

по основу права пречег закупа - сточарство

    1.  ДОО "Мистрал Комерц"  ,     Новосадска бб,  Темерин,   даје  се  у закуп 
пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 23,5403 ha,  које 
се налази у општини Темерин, катастарске парцеле бр.  2248, 2249,  уписане у лист 
непокретности број 254 за КО Бачки Јарак, по основу права пречег закупа.

2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три године. 
                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке је износила 1.775.660,77 
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан 
последњег  одржаног  јавног   надметања   у  општини   Темерин  дана  27.12.2012. 
износи 15.649,58 Евра.
                4.  Закупнина  у  износу  15.649,58 Евра  плаћа  се  у  динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате у року 
од осам (8) дана од дана правоснажности ове одлуке.

                                5. 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 01.10.2012. године расписао 
јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег закупа, у складу 
са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном земљишту.
       На објављени јавни позив пријавила су се три привредна субјекта и три 
физичка  лица.  Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном 
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у 
општини Темерин је  75.430,68 динара по  хектару, што je прерачунато  у  Евро по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног  надметања износило  664,80 
Евра.
                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања  
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник 
општине  Темерин је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег 
права закупа да у закуп ДОО "Мистрал Комерц"  ,    Новосадска бб, Темерин  .   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку објавити на огласној табли општине Темерин.
                     Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Покрајинском  Секретаријату Аутономне  Покрајине  Војводине  за  послове 
пољопривреде у року од 15 дана, од дана доношења одлуке.

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

           Број: 320-20/2013-03 ПРЕДСЕДНИК
           Дана: 26.08.2013.  

ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р.

Доставити:
1. Закупцу
2. Aрхиви

175.

На основу одредбе из члана 64. став  3., а у вези са одредбом из члана 64а 
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике 
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа 
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној 
својини  (“Службени  лист  Општине  Темерин”,  број  15/2006),  уз  Сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-11-6988/2013-14 
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од  26.08.2013.  године, председник  Општине  Темерин,  дана  26.08.2013.  године, 
доноси 

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
ДОО "Мистрал Комерц"

по основу права пречег закупа - сточарство

    1.  ДОО "Мистрал Комерц"  ,     Новосадска бб,  Темерин,   даје  се  у закуп 
пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 14,8368 ha,  које 
се  налази  у  општини  Темерин,  катастарске  парцеле  бр.  2247,  уписане  у  лист 
непокретности број 254 за КО Бачки Јарак, по основу права пречег закупа.

2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три године. 
                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке је износила 1.120.968,83 
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан 
последњег  одржаног  јавног   надметања   у  општини   Темерин  дана  27.12.2012. 
износи 9.879,53 Евра.
                4.  Закупнина  у  износу  9.879,53 Евра  плаћа  се  у  динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате у року 
од осам (8) дана од дана правоснажности ове одлуке.

                                5. 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 01.10.2012. године расписао 
јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег закупа, у складу 
са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном земљишту.
       На објављени јавни позив пријавила су се три привредна субјекта и три 
физичка  лица.  Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном 
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у 
општини Темерин је  75.553,28 динара по  хектару, што je прерачунато  у  Евро по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног  надметања износило  665,88 
Евра.
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                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања  
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник 
општине  Темерин је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег 
права закупа да у закуп ДОО "Мистрал Комерц"  ,    Новосадска бб, Темерин  .   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку објавити на огласној табли општине Темерин.
                     Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Покрајинском  Секретаријату Аутономне  Покрајине  Војводине  за  послове 
пољопривреде у року од 15 дана, од дана доношења одлуке.
   

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

 
           Број: 320-21/2013-03        ПРЕДСЕДНИК
           Дана: 26.08.2013.  

           ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р.

Доставити:
1. Закупцу
2. Aрхиви

176.

На основу одредбе из члана 64. став  3., а у вези са одредбом из члана 64а 
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике 
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа 
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној 
својини  (“Службени  лист  Општине  Темерин”,  број  15/2006),  уз  Сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-11-6988/2013-14 
од  26.08.2013.  године, председник  Општине  Темерин,  дана  26.08.2013.  године, 
доноси 

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
ДОО "Мистрал Комерц"

по основу права пречег закупа - сточарство

    1.  ДОО "Мистрал Комерц"  ,     Новосадска бб,  Темерин,   даје  се  у закуп 
пољопривредно земљиште у државној својини,  укупне површине од 6,5370 ha,  које 
се налази у општини Темерин, катастарске парцеле бр. 2240, 2241, 2242, уписане у 
лист непокретности број 123 за КО Сириг, по основу права пречег закупа.

2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три године. 
                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке  је  износила 493.891,76 
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан 
последњег  одржаног  јавног   надметања   у  општини   Темерин  дана  27.12.2012. 
износи 4.352,86 Евра.
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                4.  Закупнина  у  износу  4.352,86 Евра  плаћа  се  у  динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате у року 
од осам (8) дана од дана правоснажности ове одлуке.

                                5. 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 01.10.2012. године расписао 
јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег закупа, у складу 
са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном земљишту.
       На објављени јавни позив пријавила су се три привредна субјекта и три 
физичка  лица.  Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном 
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у 
општини Темерин је  75.553,28 динара по  хектару, што je прерачунато  у  Евро по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног  надметања износило  665,88 
Евра.
                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања  
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник 
општине  Темерин је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег 
права закупа да у закуп ДОО "Мистрал Комерц"  ,    Новосадска бб, Темерин  .   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку објавити на огласној табли општине Темерин.
                     Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Покрајинском  Секретаријату Аутономне  Покрајине  Војводине  за  послове 
пољопривреде у року од 15 дана, од дана доношења одлуке.

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

           Број: 320-22/2013-03 ПРЕДСЕДНИК
           Дана: 26.08.2013.  

  ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р.

Доставити:
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1. Закупцу
2. Aрхиви

177.

На основу одредбе из члана 64. став  3., а у вези са одредбом из члана 64а 
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике 
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа 
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној 
својини  (“Службени  лист  Општине  Темерин”,  број  15/2006),  уз  Сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-11-6988/2013-14 
од  26.08.2013.  године, председник  Општине  Темерин,  дана  26.08.2013.  године, 
доноси 

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Гобор Жолт-Шандор

по основу права пречег закупа - сточарство

    1.  Гобор Жолт-Шандор  , ЈМБГ: 0410978800126,     Салаш 80, Темерин,   даје 
се  у  закуп  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини,  укупне  површине  од 
10,3874 ha,  које се налази у општини Темерин, катастарске парцеле бр. 2084, 2085, 
2086, 2087, 2088, 2089, 2090,  уписане у лист непокретности број  254 за  КО  Бачки 
Јарак, по основу права пречег закупа.

2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три године. 
                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке  је  износила 812.175,98 
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан 
последњег  одржаног  јавног   надметања   у  општини   Темерин  дана  27.12.2012. 
износи 7.158,02 Евра.
                4.  Закупнина  у  износу  7.158,02 Евра  плаћа  се  у  динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате у року 
од осам (8) дана од дана правоснажности ове одлуке.

                                5. 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 01.10.2012. године расписао 
јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег закупа, у складу 
са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном земљишту.
       На објављени јавни позив пријавила су се три привредна субјекта и три 
физичка  лица.  Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном 
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у 
општини Темерин је  78.188,57 динара по  хектару, што je прерачунато  у  Евро по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног  надметања износило  689,11 
Евра.
                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања  
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник 
општине  Темерин је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег 
права закупа да у закуп Гобор Жолт-Шандор  ,    Салаш 80, Темерин  .   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку објавити на огласној табли општине Темерин.
                     Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Покрајинском  Секретаријату Аутономне  Покрајине  Војводине  за  послове 
пољопривреде у року од 15 дана, од дана доношења одлуке.

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

           Број: 320-23/2013-03          ПРЕДСЕДНИК
           Дана: 26.08.2013.  

ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р.

Доставити:
1. Закупцу
2. Aрхиви

178.

На основу одредбе из члана 64. став  3., а у вези са одредбом из члана 64а 
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике 
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа 
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној 
својини  (“Службени  лист  Општине  Темерин”,  број  15/2006),  уз  Сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-11-6988/2013-14 
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од  26.08.2013.  године, председник  Општине  Темерин,  дана  26.08.2013.  године, 
доноси 

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
"Гобем" ДОО

по основу права пречег закупа - сточарство

    1.  "Гобем" ДОО  ,     Београдска 4, Београд,   даје се у закуп пољопривредно 
земљиште у државној  својини,  укупне површине од  34,5947 ha,   које  се налази у 
општини Темерин, катастарске парцеле бр. 7348, уписане у лист непокретности број 
8678 за КО Темерин, по основу права пречег закупа.

2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три године. 
                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке је износила 2.352.381,86 
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан 
последњег  одржаног  јавног   надметања   у  општини   Темерин  дана  27.12.2012. 
износи 20.732,44 Евра.
                4.  Закупнина  у  износу  20.732,44 Евра  плаћа  се  у  динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате у року 
од осам (8) дана од дана правоснажности ове одлуке.

                                5. 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 01.10.2012. године расписао 
јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег закупа, у складу 
са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном земљишту.
       На објављени јавни позив пријавила су се три привредна субјекта и три 
физичка  лица.  Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном 
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у 
општини Темерин је  67.998,33 динара по  хектару, што je прерачунато  у  Евро по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног  надметања износило  599,30 
Евра.
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                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања  
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник 
општине  Темерин је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег 
права закупа да у закуп "Гобем" ДОО  ,    Београдска 4, Београд  .   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку објавити на огласној табли општине Темерин.
                     Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Покрајинском  Секретаријату Аутономне  Покрајине  Војводине  за  послове 
пољопривреде у року од 15 дана, од дана доношења одлуке.

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

           Број: 320-24/2013-03       ПРЕДСЕДНИК
           Дана: 26.08.2013.  

         ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р.

Доставити:
1. Закупцу
2. Aрхиви

179.

На основу одредбе из члана 64. став  3., а у вези са одредбом из члана 64а 
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике 
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа 
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној 
својини  (“Службени  лист  Општине  Темерин”,  број  15/2006),  уз  Сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-11-6988/2013-14 
од  26.08.2013.  године, председник  Општине  Темерин,  дана  26.08.2013.  године, 
доноси 

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
"Гобем" ДОО

по основу права пречег закупа - сточарство

    1.  "Гобем" ДОО  ,     Београдска 4, Београд,   даје се у закуп пољопривредно 
земљиште у државној  својини,  укупне површине од  12,6756 ha,   које  се налази у 
општини Темерин, катастарске парцеле бр. 11614, уписане у лист непокретности број 
8678 за КО Темерин, по основу права пречег закупа.

2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три године. 
                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке  је  износила 766.150,79 
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан 
последњег  одржаног  јавног   надметања   у  општини   Темерин  дана  27.12.2012. 
износи 6.752,38 Евра.
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                4.  Закупнина  у  износу  6.752,38 Евра  плаћа  се  у  динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате у року 
од осам (8) дана од дана правоснажности ове одлуке.

 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 01.10.2012. године расписао 
јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег закупа, у складу 
са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном земљишту.
       На објављени јавни позив пријавила су се три привредна субјекта и три 
физичка  лица.  Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном 
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у 
општини Темерин је  60.442,96 динара по  хектару, што je прерачунато  у  Евро по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног  надметања износило  532,71 
Евра.
                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања  
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник 
општине  Темерин је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег 
права закупа да у закуп "Гобем" ДОО  ,    Београдска 4, Београд  .   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку објавити на огласној табли општине Темерин.
                     Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Покрајинском  Секретаријату Аутономне  Покрајине  Војводине  за  послове 
пољопривреде у року од 15 дана, од дана доношења одлуке.

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

           Број: 320-25/2013-03         ПРЕДСЕДНИК
           Дана: 26.08.2013.  
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ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р.

Доставити:
1. Закупцу
2. Aрхиви

180.

На основу одредбе из члана 64. став  3., а у вези са одредбом из члана 64а 
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике 
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа 
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној 
својини  (“Службени  лист  Општине  Темерин”,  број  15/2006),  уз  Сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-11-6988/2013-14 
од  26.08.2013.  године, председник  Општине  Темерин,  дана  26.08.2013.  године, 
доноси 

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
"Гобем" ДОО

по основу права пречег закупа - сточарство

    1.  "Гобем" ДОО  ,     Београдска 4, Београд,   даје се у закуп пољопривредно 
земљиште у  државној  својини,  укупне  површине  од  7,7195 ha,   које  се  налази  у 
општини Темерин, катастарске парцеле бр. 11596, уписане у лист непокретности број 
8678 за КО Темерин, по основу права пречег закупа.

2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три године. 
                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке  је  износила 466.589,44 
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан 
последњег  одржаног  јавног   надметања   у  општини   Темерин  дана  27.12.2012. 
износи 4.112,23 Евра.
                4.  Закупнина  у  износу  4.112,23 Евра  плаћа  се  у  динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате у року 
од осам (8) дана од дана правоснажности ове одлуке.

                                5. 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 01.10.2012. године расписао 
јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег закупа, у складу 
са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном земљишту.
       На објављени јавни позив пријавила су се три привредна субјекта и три 
физичка  лица.  Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном 
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у 
општини Темерин је  60.442,96 динара по  хектару, што je прерачунато  у  Евро по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног  надметања износило  532,71 
Евра.
                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања  
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник 
општине  Темерин је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег 
права закупа да у закуп "Гобем" ДОО  ,    Београдска 4, Београд  .   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку објавити на огласној табли општине Темерин.
                     Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Покрајинском  Секретаријату Аутономне  Покрајине  Војводине  за  послове 
пољопривреде у року од 15 дана, од дана доношења одлуке.

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

           Број: 320-26/2013-03     ПРЕДСЕДНИК
           Дана: 26.08.2013.  

       ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р.

Доставити:
1. Закупцу
2. Aрхиви

181.

На основу одредбе из члана 64. став  3., а у вези са одредбом из члана 64а 
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике 
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа 
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној 
својини  (“Службени  лист  Општине  Темерин”,  број  15/2006),  уз  Сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-11-6988/2013-14 
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од  26.08.2013.  године, председник  Општине  Темерин,  дана  26.08.2013.  године, 
доноси 

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
"Гобем" ДОО

по основу права пречег закупа - сточарство

    1.  "Гобем" ДОО  ,     Београдска 4, Београд,   даје се у закуп пољопривредно 
земљиште у државној  својини,  укупне површине од  19,4351 ha,   које  се налази у 
општини Темерин, катастарске парцеле бр.  11604, 11605, 11606, 11607,  уписане у 
лист непокретности број 8678 за КО Темерин, по основу права пречег закупа.

2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три године. 
                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке је износила 1.027.875,61 
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан 
последњег  одржаног  јавног   надметања   у  општини   Темерин  дана  27.12.2012. 
износи 9.059,06 Евра.
                4.  Закупнина  у  износу  9.059,06 Евра  плаћа  се  у  динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате у року 
од осам (8) дана од дана правоснажности ове одлуке.

                                5. 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 01.10.2012. године расписао 
јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег закупа, у складу 
са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном земљишту.
       На објављени јавни позив пријавила су се три привредна субјекта и три 
физичка  лица.  Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном 
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у 
општини Темерин је  52.887,59 динара по  хектару, што je прерачунато  у  Евро по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног  надметања износило  466,12 
Евра.
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                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања  
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник 
општине  Темерин је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег 
права закупа да у закуп "Гобем" ДОО  ,    Београдска 4, Београд  .   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку објавити на огласној табли општине Темерин.
                     Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Покрајинском  Секретаријату Аутономне  Покрајине  Војводине  за  послове 
пољопривреде у року од 15 дана, од дана доношења одлуке.

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

           Број: 320-27/2013-03 ПРЕДСЕДНИК
           Дана: 26.08.2013.  

 ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р.

Доставити:
1. Закупцу
2. Aрхиви

182.

На основу одредбе из члана 64. став  3., а у вези са одредбом из члана 64а 
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике 
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа 
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној 
својини  (“Службени  лист  Општине  Темерин”,  број  15/2006),  уз  Сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-11-6988/2013-14 
од  26.08.2013.  године, председник  Општине  Темерин,  дана  26.08.2013.  године, 
доноси 

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
"Гобем" ДОО

по основу права пречег закупа - сточарство

    1.  "Гобем" ДОО  ,     Београдска 4, Београд,   даје се у закуп пољопривредно 
земљиште у  државној  својини,  укупне  површине  од  7,6955 ha,   које  се  налази  у 
општини Темерин, катастарске парцеле бр.  13200, 13201, 13202, 13203,  уписане у 
лист непокретности број 8678 за КО Темерин, по основу права пречег закупа.

2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три године. 
                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке  је  износила 555.438,97 
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан 
последњег  одржаног  јавног   надметања   у  општини   Темерин  дана  27.12.2012. 
износи 4.895,30 Евра.
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                4.  Закупнина  у  износу  4.895,30 Евра  плаћа  се  у  динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате у року 
од осам (8) дана од дана правоснажности ове одлуке.

                                5. 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 01.10.2012. године расписао 
јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег закупа, у складу 
са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном земљишту.
       На објављени јавни позив пријавила су се три привредна субјекта и три 
физичка  лица.  Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном 
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у 
општини Темерин је  72.177,11 динара по  хектару, што je прерачунато  у  Евро по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног  надметања износило  636,12 
Евра.
                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања  
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник 
општине  Темерин је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег 
права закупа да у закуп "Гобем" ДОО  ,    Београдска 4, Београд  .   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку објавити на огласној табли општине Темерин.
                     Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Покрајинском  Секретаријату Аутономне  Покрајине  Војводине  за  послове 
пољопривреде у року од 15 дана, од дана доношења одлуке.

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

           Број: 320-28/2013-03 ПРЕДСЕДНИК
           Дана: 26.08.2013.  

 ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р.
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Доставити:
1. Закупцу
2. Aрхиви

183.

На основу одредбе из члана 64. став  3., а у вези са одредбом из члана 64а 
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике 
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа 
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној 
својини  (“Службени  лист  Општине  Темерин”,  број  15/2006),  уз  Сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-11-6988/2013-14 
од  26.08.2013.  године, председник  Општине  Темерин,  дана  26.08.2013.  године, 
доноси 

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
"Гобем" ДОО

по основу права пречег закупа - сточарство

    1.  "Гобем" ДОО  ,     Београдска 4, Београд,   даје се у закуп пољопривредно 
земљиште у државној  својини,  укупне површине од  12,0301 ha,   које  се налази у 
општини  Темерин,  катастарске  парцеле  бр.  12929,  12930,  уписане  у  лист 
непокретности број 8678 за КО Темерин, по основу права пречег закупа.

2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три године. 
                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке  је  износила 999.810,44 
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан 
последњег  одржаног  јавног   надметања   у  општини   Темерин  дана  27.12.2012. 
износи 8.811,71 Евра.
                4.  Закупнина  у  износу  8.811,71 Евра  плаћа  се  у  динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате у року 
од осам (8) дана од дана правоснажности ове одлуке.

                                5. 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 
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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 01.10.2012. године расписао 
јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег закупа, у складу 
са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном земљишту.
       На објављени јавни позив пријавила су се три привредна субјекта и три 
физичка  лица.  Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном 
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у 
општини Темерин је  83.109,07 динара по  хектару, што je прерачунато  у  Евро по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног  надметања износило  732,47 
Евра.
                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања  
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник 
општине  Темерин је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег 
права закупа да у закуп "Гобем" ДОО  ,    Београдска 4, Београд  .   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку објавити на огласној табли општине Темерин.
                     Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Покрајинском  Секретаријату Аутономне  Покрајине  Војводине  за  послове 
пољопривреде у року од 15 дана, од дана доношења одлуке.

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

           Број: 320-29/2013-03 ПРЕДСЕДНИК
           Дана: 26.08.2013.  

ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р.

Доставити:
3. Закупцу
4. Aрхиви

184.

На основу одредбе из члана 64. став  3., а у вези са одредбом из члана 64а 
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике 
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа 
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној 
својини  (“Службени  лист  Општине  Темерин”,  број  15/2006),  уз  Сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-11-6988/2013-14 
од  26.08.2013.  године, председник  Општине  Темерин,  дана  26.08.2013.  године, 
доноси 
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ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
"Гобем" ДОО

по основу права пречег закупа - сточарство

    1.  "Гобем" ДОО  ,     Београдска 4, Београд,   даје се у закуп пољопривредно 
земљиште у  државној  својини,  укупне  површине  од  2,1250 ha,   које  се  налази  у 
општини Темерин, катастарске парцеле бр. 7349, 7350, уписане у лист непокретности 
број 8678 за КО Темерин, по основу права пречег закупа.

2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три године. 
                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке  је  износила 126.671,07 
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан 
последњег  одржаног  јавног   надметања   у  општини   Темерин  дана  27.12.2012. 
износи 1.116,40 Евра.
                4.  Закупнина  у  износу  1.116,40 Евра  плаћа  се  у  динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате у року 
од осам (8) дана од дана правоснажности ове одлуке.

                                5. 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 01.10.2012. године расписао 
јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег закупа, у складу 
са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном земљишту.
       На објављени јавни позив пријавила су се три привредна субјекта и три 
физичка  лица.  Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном 
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у 
општини Темерин је  59.609,91 динара по  хектару, што je прерачунато  у  Евро по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног  надметања износило  525,37 
Евра.
                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања  
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник 
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општине  Темерин је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег 
права закупа да у закуп "Гобем" ДОО  ,    Београдска 4, Београд  .   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку објавити на огласној табли општине Темерин.
                     Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Покрајинском  Секретаријату Аутономне  Покрајине  Војводине  за  послове 
пољопривреде у року од 15 дана, од дана доношења одлуке.

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

           Број: 320-30/2013-03 ПРЕДСЕДНИК

           Дана: 26.08.2013.  
ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р.

Доставити:
5. Закупцу
6. Aрхиви

185.

На основу одредбе из члана 64. став  3., а у вези са одредбом из члана 64а 
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике 
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа 
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној 
својини  (“Службени  лист  Општине  Темерин”,  број  15/2006),  уз  Сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-11-6988/2013-14 
од  26.08.2013.  године, председник  Општине  Темерин,  дана  26.08.2013.  године, 
доноси 

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
"Гобем" ДОО

по основу права пречег закупа - сточарство

    1.  "Гобем" ДОО  ,     Београдска 4, Београд,   даје се у закуп пољопривредно 
земљиште у државној  својини,  укупне површине од  19,2435 ha,   које  се налази у 
општини Темерин, катастарске парцеле бр. 3405, уписане у лист непокретности број 
123 за КО Сириг, по основу права пречег закупа.

2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три године. 
                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке је износила 1.415.009,04 
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан 
последњег  одржаног  јавног   надметања   у  општини   Темерин  дана  27.12.2012. 
износи 12.471,02 Евра.
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                4.  Закупнина  у  износу  12.471,02 Евра  плаћа  се  у  динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате у року 
од осам (8) дана од дана правоснажности ове одлуке.

                                5. 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 01.10.2012. године расписао 
јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег закупа, у складу 
са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном земљишту.
       На објављени јавни позив пријавила су се три привредна субјекта и три 
физичка  лица.  Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном 
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у 
општини Темерин је  73.531,79 динара по  хектару, што je прерачунато  у  Евро по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног  надметања износило  648,06 
Евра.
                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања  
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник 
општине  Темерин је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег 
права закупа да у закуп "Гобем" ДОО  ,    Београдска 4, Београд  .   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку објавити на огласној табли општине Темерин.
                     Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Покрајинском  Секретаријату Аутономне  Покрајине  Војводине  за  послове 
пољопривреде у року од 15 дана, од дана доношења одлуке.

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

           Број: 320-31/2013-03          ПРЕДСЕДНИК
           Дана: 26.08.2013.  

ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р.

Доставити:
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7. Закупцу
8. Aрхиви

186.

На основу одредбе из члана 64. став  3., а у вези са одредбом из члана 64а 
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике 
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа 
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној 
својини  (“Службени  лист  Општине  Темерин”,  број  15/2006),  уз  Сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-11-6988/2013-14 
од  26.08.2013.  године, председник  Општине  Темерин,  дана  26.08.2013.  године, 
доноси 

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
"ПЕТЕФИ" ДОО Темерин

по основу права пречег закупа - сточарство

    1.  "ПЕТЕФИ" ДОО Темерин  ,     Чурушку Пут ББ, Темерин,   даје се у закуп 
пољопривредно земљиште у државној својини,  укупне површине од 3,1507 ha,  које 
се налази у општини Темерин, катастарске парцеле бр.  11012, 11013/1,  уписане у 
лист непокретности број 8678 за КО Темерин, по основу права пречег закупа.

2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три године. 
                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке  је  износила 259.569,90 
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан 
последњег  одржаног  јавног   надметања   у  општини   Темерин  дана  27.12.2012. 
износи 2.287,69 Евра.
                4.  Закупнина  у  износу  2.287,69 Евра  плаћа  се  у  динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате у року 
од осам (8) дана од дана правоснажности ове одлуке.

                                5. 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 
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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 01.10.2012. године расписао 
јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег закупа, у складу 
са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном земљишту.
       На објављени јавни позив пријавила су се три привредна субјекта и три 
физичка  лица.  Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном 
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у 
општини Темерин је  82.384,84 динара по  хектару, што je прерачунато  у  Евро по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног  надметања износило  726,09 
Евра.
                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања  
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник 
општине  Темерин је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег 
права закупа да у закуп "ПЕТЕФИ" ДОО Темерин  ,    Чурушку Пут ББ, Темерин  .   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку објавити на огласној табли општине Темерин.
                     Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Покрајинском  Секретаријату Аутономне  Покрајине  Војводине  за  послове 
пољопривреде у року од 15 дана, од дана доношења одлуке.

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

           Број: 320-32/2013-03 ПРЕДСЕДНИК
           Дана: 26.08.2013.  

 ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р.

Доставити:
9. Закупцу
10. Aрхиви

187.

На основу одредбе из члана 64. став  3., а у вези са одредбом из члана 64а 
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике 
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа 
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној 
својини  (“Службени  лист  Општине  Темерин”,  број  15/2006),  уз  Сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-11-6988/2013-14 
од  26.08.2013.  године, председник  Општине  Темерин,  дана  26.08.2013.  године, 
доноси 

ОДЛУКУ
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О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

"ПЕТЕФИ" ДОО Темерин
по основу права пречег закупа - сточарство

    1.  "ПЕТЕФИ" ДОО Темерин  ,     Чурушку Пут ББ, Темерин,   даје се у закуп 
пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 25,3366 ha,  које 
се налази у општини Темерин, катастарске парцеле бр. 11598, 11599, уписане у лист 
непокретности број 8678 за КО Темерин, по основу права пречег закупа.

2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три године. 
                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке је износила 1.339.991,73 
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан 
последњег  одржаног  јавног   надметања   у  општини   Темерин  дана  27.12.2012. 
износи 11.809,86 Евра.
                4.  Закупнина  у  износу  11.809,86 Евра  плаћа  се  у  динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате у року 
од осам (8) дана од дана правоснажности ове одлуке.

                                5. 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 01.10.2012. године расписао 
јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег закупа, у складу 
са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном земљишту.
       На објављени јавни позив пријавила су се три привредна субјекта и три 
физичка  лица.  Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном 
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у 
општини Темерин је  52.887,59 динара по  хектару, што je прерачунато  у  Евро по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног  надметања износило  466,12 
Евра.
                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања  
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник 
општине  Темерин је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег 
права закупа да у закуп "ПЕТЕФИ" ДОО Темерин  ,    Чурушку Пут ББ, Темерин  .   
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                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку објавити на огласној табли општине Темерин.
                     Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Покрајинском  Секретаријату Аутономне  Покрајине  Војводине  за  послове 
пољопривреде у року од 15 дана, од дана доношења одлуке.

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

           Број: 320-33/2013-03 ПРЕДСЕДНИК
           Дана: 26.08.2013.  

ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р.

Доставити:
11. Закупцу
12. Aрхиви

188.

На основу одредбе из члана 64. став  3., а у вези са одредбом из члана 64а 
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике 
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа 
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној 
својини  (“Службени  лист  Општине  Темерин”,  број  15/2006),  уз  Сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-11-6988/2013-14 
од  26.08.2013.  године, председник  Општине  Темерин,  дана  26.08.2013.  године, 
доноси 

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
"ПЕТЕФИ" ДОО Темерин

по основу права пречег закупа - сточарство

    1.  "ПЕТЕФИ" ДОО Темерин  ,     Чурушку Пут ББ, Темерин,   даје се у закуп 
пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 78,8390 ha,  које 
се  налази  у  општини  Темерин,  катастарске  парцеле  бр.  7343/2,  уписане  у  лист 
непокретности број 8678 за КО Темерин, по основу права пречег закупа.

2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три године. 
                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке је износила 6.438.866,10 
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан 
последњег  одржаног  јавног   надметања   у  општини   Темерин  дана  27.12.2012. 
износи 56.748,20 Евра.
                4.  Закупнина  у  износу  56.748,20 Евра  плаћа  се  у  динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате у року 
од осам (8) дана од дана правоснажности ове одлуке.
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                                5. 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 01.10.2012. године расписао 
јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег закупа, у складу 
са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном земљишту.
       На објављени јавни позив пријавила су се три привредна субјекта и три 
физичка  лица.  Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном 
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у 
општини Темерин је  81.671,08 динара по  хектару, што je прерачунато  у  Евро по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног  надметања износило  719,80 
Евра.
                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања  
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник 
општине  Темерин је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег 
права закупа да у закуп "ПЕТЕФИ" ДОО Темерин  ,    Чурушку Пут ББ, Темерин  .   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку објавити на огласној табли општине Темерин.
                     Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Покрајинском  Секретаријату Аутономне  Покрајине  Војводине  за  послове 
пољопривреде у року од 15 дана, од дана доношења одлуке.

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

           Број: 320-34/2013-03           ПРЕДСЕДНИК
           Дана: 26.08.2013.  

ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р.

Доставити:
13. Закупцу
14. Aрхиви
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189.

На основу одредбе из члана 64. став  3., а у вези са одредбом из члана 64а 
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике 
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа 
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној 
својини  (“Службени  лист  Општине  Темерин”,  број  15/2006),  уз  Сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-11-6988/2013-14 
од  26.08.2013.  године, председник  Општине  Темерин,  дана  26.08.2013.  године, 
доноси 

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
"ПЕТЕФИ" ДОО Темерин

по основу права пречег закупа - сточарство

    1.  "ПЕТЕФИ" ДОО Темерин  ,     Чурушку Пут ББ, Темерин,   даје се у закуп 
пољопривредно земљиште у државној својини,  укупне површине од 2,3114 ha,  које 
се налази у општини Темерин, катастарске парцеле бр. 7357/35, 7357/36, уписане у 
лист непокретности број 8678 за КО Темерин, по основу права пречег закупа.

2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три године. 
                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке  је  износила 122.244,38 
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан 
последњег  одржаног  јавног   надметања   у  општини   Темерин  дана  27.12.2012. 
износи 1.077,39 Евра.
                4.  Закупнина  у  износу  1.077,39 Евра  плаћа  се  у  динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате у року 
од осам (8) дана од дана правоснажности ове одлуке.

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

О б р а з л о ж е њ е

 Одредбом члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени 
гласник  Републике  Србије”,  број  62/06,  65/08  и  41/09) предвиђено је  да одлуку  о 
расписивању јавног огласа и одлуку о давању у закуп пољопривредног земљишта у 
државној  својини  доноси  надлежни  орган  јединице  локалне  самоуправе  на  чијој 
територији се налази пољопривредно земљиште у државној својини, уз сагласност 
министарства надлежног за послове пољопривреде.
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   Одлуком о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у 
закуп пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени лист 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 01.10.2012. године расписао 
јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег закупа, у складу 
са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном земљишту.
       На објављени јавни позив пријавила су се три привредна субјекта и три 
физичка  лица.  Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном 
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у 
општини Темерин је  52.887,59 динара по  хектару, што je прерачунато  у  Евро по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног  надметања износило  466,12 
Евра.
                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања  
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник 
општине  Темерин је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег 
права закупа да у закуп "ПЕТЕФИ" ДОО Темерин  ,    Чурушку Пут ББ, Темерин  .   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку објавити на огласној табли општине Темерин.
                     Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Покрајинском  Секретаријату Аутономне  Покрајине  Војводине  за  послове 
пољопривреде у року од 15 дана, од дана доношења одлуке.

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

           Број: 320-35/2013-03 ПРЕДСЕДНИК
           Дана: 26.08.2013.  

 ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р.

Доставити:
15. Закупцу
16. Aрхиви

190.

На основу одредбе из члана 64. став  3., а у вези са одредбом из члана 64а 
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике 
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа 
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној 
својини  (“Службени  лист  Општине  Темерин”,  број  15/2006),  уз  Сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-11-6988/2013-14 
од  26.08.2013.  године, председник  Општине  Темерин,  дана  26.08.2013.  године, 
доноси 

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
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"ПЕТЕФИ" ДОО Темерин
по основу права пречег закупа - сточарство

    1.  "ПЕТЕФИ" ДОО Темерин  ,     Чурушку Пут ББ, Темерин,   даје се у закуп 
пољопривредно земљиште у државној својини,  укупне површине од 5,8731 ha,  које 
се  налази  у  општини  Темерин,  катастарске  парцеле  бр.  7300,  уписане  у  лист 
непокретности број 8678 за КО Темерин, по основу права пречег закупа.

2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три године. 
                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке  је  износила 399.361,00 
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан 
последњег  одржаног  јавног   надметања   у  општини   Темерин  дана  27.12.2012. 
износи 3.519,72 Евра.
                4.  Закупнина  у  износу  3.519,72 Евра  плаћа  се  у  динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате у року 
од осам (8) дана од дана правоснажности ове одлуке.

                                5. 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 01.10.2012. године расписао 
јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег закупа, у складу 
са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном земљишту.
       На објављени јавни позив пријавила су се три привредна субјекта и три 
физичка  лица.  Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном 
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у 
општини Темерин је  67.998,33 динара по  хектару, што je прерачунато  у  Евро по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног  надметања износило  599,30 
Евра.
                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања  
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник 
општине  Темерин је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег 
права закупа да у закуп "ПЕТЕФИ" ДОО Темерин  ,    Чурушку Пут ББ, Темерин  .   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку објавити на огласној табли општине Темерин.
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                     Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Покрајинском  Секретаријату Аутономне  Покрајине  Војводине  за  послове 
пољопривреде у року од 15 дана, од дана доношења одлуке.

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

           Број: 320-36/2013-03 ПРЕДСЕДНИК
           Дана: 26.08.2013.  

  ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р.

Доставити:
17. Закупцу
18. Aрхиви

191.

На основу одредбе из члана 64. став  3., а у вези са одредбом из члана 64а 
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике 
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа 
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној 
својини  (“Службени  лист  Општине  Темерин”,  број  15/2006),  уз  Сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-11-6988/2013-14 
од  26.08.2013.  године, председник  Општине  Темерин,  дана  26.08.2013.  године, 
доноси 

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
"ПЕТЕФИ" ДОО Темерин

по основу права пречег закупа - сточарство

    1.  "ПЕТЕФИ" ДОО Темерин  ,     Чурушку Пут ББ, Темерин,   даје се у закуп 
пољопривредно земљиште у државној својини,  укупне површине од 3,7918 ha,  које 
се налази у општини Темерин,  катастарске парцеле бр.  7340/3, 7340/4,  уписане у 
лист непокретности број 8678 за КО Темерин, по основу права пречег закупа.

2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три године. 
                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке  је  износила 315.132,98 
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан 
последњег  одржаног  јавног   надметања   у  општини   Темерин  дана  27.12.2012. 
износи 2.777,39 Евра.
                4.  Закупнина  у  износу  2.777,39 Евра  плаћа  се  у  динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате у року 
од осам (8) дана од дана правоснажности ове одлуке.

                                5. 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 01.10.2012. године расписао 
јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег закупа, у складу 
са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном земљишту.
       На објављени јавни позив пријавила су се три привредна субјекта и три 
физичка  лица.  Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном 
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у 
општини Темерин је  83.109,07 динара по  хектару, што je прерачунато  у  Евро по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног  надметања износило  732,47 
Евра.
                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања  
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник 
општине  Темерин је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег 
права закупа да у закуп "ПЕТЕФИ" ДОО Темерин  ,    Чурушку Пут ББ, Темерин  .   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку објавити на огласној табли општине Темерин.
                     Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Покрајинском  Секретаријату Аутономне  Покрајине  Војводине  за  послове 
пољопривреде у року од 15 дана, од дана доношења одлуке.

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

           Број: 320-37/2013-03 ПРЕДСЕДНИК
           Дана: 26.08.2013.  

  ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р.

Доставити:
19. Закупцу
20. Aрхиви
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192.

На основу одредбе из члана 64. став  3., а у вези са одредбом из члана 64а 
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике 
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа 
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној 
својини  (“Службени  лист  Општине  Темерин”,  број  15/2006),  уз  Сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-11-6988/2013-14 
од  26.08.2013.  године, председник  Општине  Темерин,  дана  26.08.2013.  године, 
доноси 

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
"ПЕТЕФИ" ДОО Темерин

по основу права пречег закупа - сточарство

    1.  "ПЕТЕФИ" ДОО Темерин  ,     Чурушку Пут ББ, Темерин,   даје се у закуп 
пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 32,2142 ha,  које 
се  налази  у  општини  Темерин,  катастарске  парцеле  бр.  7344/7,  уписане  у  лист 
непокретности број 8678 за КО Темерин, по основу права пречег закупа.

2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три године. 
                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке је износила 2.677.292,24 
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан 
последњег  одржаног  јавног   надметања   у  општини   Темерин  дана  27.12.2012. 
износи 23.596,00 Евра.
                4.  Закупнина  у  износу  23.596,00 Евра  плаћа  се  у  динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате у року 
од осам (8) дана од дана правоснажности ове одлуке.

                                5. 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 01.10.2012. године расписао 
јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег закупа, у складу 
са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном земљишту.
       На објављени јавни позив пријавила су се три привредна субјекта и три 
физичка  лица.  Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном 
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у 
општини Темерин је  83.109,07 динара по  хектару, што je прерачунато  у  Евро по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног  надметања износило  732,47 
Евра.
                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања  
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник 
општине  Темерин је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег 
права закупа да у закуп "ПЕТЕФИ" ДОО Темерин  ,    Чурушку Пут ББ, Темерин  .   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку објавити на огласној табли општине Темерин.
                     Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Покрајинском  Секретаријату Аутономне  Покрајине  Војводине  за  послове 
пољопривреде у року од 15 дана, од дана доношења одлуке.

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

           Број: 320-38/2013-03 ПРЕДСЕДНИК
           Дана: 26.08.2013.  

  ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р.

Доставити:
21. Закупцу
22. Aрхиви

193.

На основу одредбе из члана 64. став  3., а у вези са одредбом из члана 64а 
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике 
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа 
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној 
својини  (“Службени  лист  Општине  Темерин”,  број  15/2006),  уз  Сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-11-6988/2013-14 
од  26.08.2013.  године, председник  Општине  Темерин,  дана  26.08.2013.  године, 
доноси 

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
"ПЕТЕФИ" ДОО Темерин

по основу права пречег закупа - сточарство
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    1.  "ПЕТЕФИ" ДОО Темерин  ,     Чурушку Пут ББ, Темерин,   даје се у закуп 
пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 45,6091 ha,  које 
се  налази  у  општини  Темерин,  катастарске  парцеле  бр.  2250,  уписане  у  лист 
непокретности број 254 за КО Бачки Јарак, по основу права пречег закупа.

2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три године. 
                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке је износила 3.445.916,88 
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан 
последњег  одржаног  јавног   надметања   у  општини   Темерин  дана  27.12.2012. 
износи 30.370,19 Евра.
                4.  Закупнина  у  износу  30.370,19 Евра  плаћа  се  у  динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате у року 
од осам (8) дана од дана правоснажности ове одлуке.

                                5. 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 01.10.2012. године расписао 
јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег закупа, у складу 
са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном земљишту.
       На објављени јавни позив пријавила су се три привредна субјекта и три 
физичка  лица.  Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном 
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у 
општини Темерин је  75.553,28 динара по  хектару, што je прерачунато  у  Евро по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног  надметања износило  665,88 
Евра.
                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања  
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник 
општине  Темерин је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег 
права закупа да у закуп "ПЕТЕФИ" ДОО Темерин  ,    Чурушку Пут ББ, Темерин  .   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку објавити на огласној табли општине Темерин.
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                     Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Покрајинском  Секретаријату Аутономне  Покрајине  Војводине  за  послове 
пољопривреде у року од 15 дана, од дана доношења одлуке.

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

           Број: 320-39/2013-03  ПРЕДСЕДНИК
           Дана: 26.08.2013.  

  ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р.

Доставити:
23. Закупцу
24. Aрхиви

194.

На основу одредбе из члана 64. став  3., а у вези са одредбом из члана 64а 
став 1., 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике 
Србије”, број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа 
за  спровођење  поступка  давања  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној 
својини  (“Службени  лист  Општине  Темерин”,  број  15/2006),  уз  Сагласност 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-11-6988/2013-14 
од  26.08.2013.  године, председник  Општине  Темерин,  дана  26.08.2013.  године, 
доноси 

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
"ПЕТЕФИ" ДОО Темерин

по основу права пречег закупа - сточарство

    1.  "ПЕТЕФИ" ДОО Темерин  ,     Чурушку Пут ББ, Темерин,   даје се у закуп 
пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 12,3555 ha,  које 
се  налази  у  општини  Темерин,  катастарске  парцеле  бр.  2254,  уписане  у  лист 
непокретности број 2571 за КО Бачки Јарак, по основу права пречег закупа.

2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од три године. 
                3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке је износила 1.026.854,13 
динара, што  прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије  на  дан 
последњег  одржаног  јавног   надметања   у  општини   Темерин  дана  27.12.2012. 
износи 9.050,06 Евра.
                4.  Закупнина  у  износу  9.050,06 Евра  плаћа  се  у  динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате у року 
од осам (8) дана од дана правоснажности ове одлуке.

                                5. 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 01.10.2012. године расписао 
јавни позив за подношење захтева ради остваривања права пречег закупа, у складу 
са одредбом из члана 64а, став 1. и 2. Закона о пољопривредном земљишту.
       На објављени јавни позив пријавила су се три привредна субјекта и три 
физичка  лица.  Просечна  излицитирана  цена  на  последњем  одржаном  јавном 
надметању  за  пољопривредно  земљиште  у  државној  својини  истог  квалитета  у 
општини Темерин је  83.109,07 динара по  хектару, што je прерачунато  у  Евро по 
средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног  надметања износило  732,47 
Евра.
                    На основу предлога Комисије за спровођење поступка јавног надметања  
за  давање  у  закуп  пољопривредног  земљишта  у  државној  својини,  Председник 
општине  Темерин је  донео  одлуку  да  се  предметно  земљиште по  основу  пречег 
права закупа да у закуп "ПЕТЕФИ" ДОО Темерин  ,    Чурушку Пут ББ, Темерин  .   
                   Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
                   Ову одлуку објавити на огласној табли општине Темерин.
                     Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Покрајинском  Секретаријату Аутономне  Покрајине  Војводине  за  послове 
пољопривреде у року од 15 дана, од дана доношења одлуке.

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

           Број: 320-40/2013-03         ПРЕДСЕДНИК
           Дана: 26.08.2013.  

          ВЛАДИСЛАВ ЦАПИК, с.р.

Доставити:
25. Закупцу
26. Aрхиви
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195.

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник 
Републике Србије'', бр. 54/2009,  73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана  14. 
Одлуке  о  буџету  општине  Темерин  за   2013.  годину (''Службени  лист  општине 
Темерин'', бр. 20/2012),

Председник општине Темерин  дана 12. августа 2013. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2013. годину 

(''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  20/2012),  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 
66 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства Општинској управи Темерин – 
Средства  за  потребе  месних  заједница   у  износу  од  120.000,00 динара  на  име 
обезбеђења  додатних средстава за исплату сталних трошкова и то за:            Прву 
Месну  заједницу  75.000,00  динара  и  Месну  заједницу  Старо  Ђурђево  45.000,00 
динара

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

Општинска  управа  Темерин,  Глава  17.  Средства  за  потребе  месних  заједница, 
функција  160  –  Опште  јавне  услуге  које  нису  класификоване  на  другом  месту, 
апропријација економске класификације 421 – Стални трошкови, на  позицији 181.

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''.

                                  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА                                                           ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                               Владислав Цапик, с.р.
Број: 06-1/2013-103-01
Дана: 12.08.2013. годин
Т Е М Е Р И Н
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196.

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник 
Републике Србије'', бр. 54/2009,  73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана  14. 
Одлуке  о  буџету  општине  Темерин  за   2013.  годину (''Службени  лист  општине 
Темерин'', бр. 20/2012),

Председник општине Темерин дана 02. септембра  2013. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2013. годину 

(''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  20/2012),  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 
66 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства Општинској управи Темерин – 
Средства  за  потребе  месних  заједница  (МЗ  Бачки  Јарак)  у  износу  од  15.000,00 
динара на име обезбеђења  додатних средстава за  измирење обавеза насталих по 
основу трошкова путовања.

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

Општинска  управа  Темерин,  Глава  17.  Средства  за  потребе  месних  заједница, 
функција  160  –  Опште  јавне  услуге  које  нису  класификоване  на  другом  месту, 
апропријација економске класификације 422 – Трошкови путовања, на          позицији 
182.

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''.

                          
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА                                                            ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                 Владислав Цапик, с.р.
Број: 06-1/2013-107-01
Дана: 02.09.2013. године
Т Е М Е Р И Н
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197.

На  основу  члана  69.  Закона  о  буџетском  систему  (''Службени  гласник 
Републике Србије'', бр. 54/2009,  73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012) и члана  14. 
Одлуке  о  буџету  општине  Темерин  за   2013.  годину (''Службени  лист  општине 
Темерин'', бр. 20/2012),

Председник општине Темерин дана 10. септембра  2013. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е
О  УПОТРЕБИ  СРЕДСТАВА  ТЕКУЋЕ

БУЏЕТСКЕ   РЕЗЕРВЕ

1.
 Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2013. годину 

(''Службени  лист  општине  Темерин'',  бр.  20/2012),  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 
66 – Текућа  резерва, одобравају се додатна средства Општинској управи Темерин – 
Средства за потребе месних заједница (Прва МЗ Темерин)  у износу од  100.000,00 
динара на име обезбеђења  додатних средстава за  измирење обавеза насталих по 
основу услуга по уговору.

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

Општинска  управа  Темерин,  Глава  17.  Средства  за  потребе  месних  заједница, 
функција  160  –  Опште  јавне  услуге  које  нису  класификоване  на  другом  месту, 
апропријација економске класификације 423 – Услуге по уговору, на  позицији 183.

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''.

                                 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА                                                             ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                 Владислав Цапик, с.р.
Број: 06-1/2013-106-01
Дана: 10.09.2013. године
Т Е М Е Р И Н
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С  А   Д   Р   Ж   А   Ј

РЕДНИ 
БРОЈ

НАЗИВ АКТА СТРАНА

161.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ “ПЕТЕФИ” Д.О.О. ТЕМЕРИН
по основу права пречег закупа - сточарство

1.

162.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ “ПЕТЕФИ” Д.О.О. ТЕМЕРИН
по основу права пречег закупа - сточарство

3.

163.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ “ПЕТЕФИ” Д.О.О. ТЕМЕРИН
по основу права пречег закупа - сточарство

5.

164.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ “ПЕТЕФИ” Д.О.О. ТЕМЕРИН
по основу права пречег закупа - сточарство

7.

165.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ “ПЕТЕФИ” Д.О.О. ТЕМЕРИН
по основу права пречег закупа - сточарство

10.

166.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ “ПЕТЕФИ” Д.О.О. ТЕМЕРИН
по основу права пречег закупа - сточарство

12.

167.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ “ПЕТЕФИ” Д.О.О. ТЕМЕРИН
по основу права пречег закупа - сточарство

14.

168.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ “ПЕТЕФИ” Д.О.О. ТЕМЕРИН
по основу права пречег закупа - сточарство

16.

169.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ “ПЕТЕФИ” Д.О.О. ТЕМЕРИН
по основу права пречег закупа - сточарство

17.

170.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ – ЛАСЛО ВАРГА
по основу права пречег закупа - сточарство

19.

171.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ – ЛАСЛО ВАРГА
по основу права пречег закупа - сточарство

21.

172.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ – НАТАША ЗЕЉКОВИЋ
по основу права пречег закупа - сточарство

22.

173.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ – Д.О.О. “МИСТРАЛ КОМЕРЦ”
по основу права пречег закупа - сточарство

24.

174.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ – Д.О.О. “МИСТРАЛ КОМЕРЦ”
по основу права пречег закупа - сточарство

26.

175.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ – Д.О.О. “МИСТРАЛ КОМЕРЦ”
по основу права пречег закупа - сточарство

27.

176.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ – Д.О.О. “МИСТРАЛ КОМЕРЦ”
по основу права пречег закупа - сточарство

29.
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177.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

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

31.

178.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ – “ГОБЕМ” Д.О.О.
по основу права пречег закупа - сточарство

32.

179.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ – “ГОБЕМ” Д.О.О.
по основу права пречег закупа - сточарство

34.

180.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ – “ГОБЕМ” Д.О.О.
по основу права пречег закупа - сточарство

36.

181.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ – “ГОБЕМ” Д.О.О.
по основу права пречег закупа - сточарство

37.

182.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ – “ГОБЕМ” Д.О.О.
по основу права пречег закупа - сточарство

39.

183.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ – “ГОБЕМ” Д.О.О.
по основу права пречег закупа - сточарство

41.

184.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ – “ГОБЕМ” Д.О.О.
по основу права пречег закупа - сточарство

42.

185.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ – “ГОБЕМ” Д.О.О.
по основу права пречег закупа - сточарство

44.

186.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ “ПЕТЕФИ” Д.О.О. ТЕМЕРИН
по основу права пречег закупа - сточарство

46.

187.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ “ПЕТЕФИ” Д.О.О. ТЕМЕРИН
по основу права пречег закупа - сточарство

47.

188.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ “ПЕТЕФИ” Д.О.О. ТЕМЕРИН
по основу права пречег закупа - сточарство

49.

189.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ “ПЕТЕФИ” Д.О.О. ТЕМЕРИН
по основу права пречег закупа - сточарство

51.

190.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ “ПЕТЕФИ” Д.О.О. ТЕМЕРИН
по основу права пречег закупа - сточарство

52.

191.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ “ПЕТЕФИ” Д.О.О. ТЕМЕРИН
по основу права пречег закупа - сточарство

54.

192.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ “ПЕТЕФИ” Д.О.О. ТЕМЕРИН
по основу права пречег закупа - сточарство

56.

193.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ “ПЕТЕФИ” Д.О.О. ТЕМЕРИН
по основу права пречег закупа - сточарство

57.

194.
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ “ПЕТЕФИ” Д.О.О. ТЕМЕРИН
по основу права пречег закупа - сточарство

59.
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195.
РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ
61.

196.
РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ
62.

197.
РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ
63.

*
*

       *        

 

Издавач:   Скупштина општине Темерин

Одговорни уредник: Милица Максић, секретар Скупштине општине Темерин

Годишња претплата:  1.500,00 динара.

Жиро рачун број:  840-324641-85

Прималац:  Општинска управа Темерин

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

Телефон број:  021/ 843-888

Штампа: Општинска управа општине Темерин 


	Примерак 100,00 динара

