СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Година XL – Број 4.

ТЕМЕРИН 19. фебруар 2007. Примерак 30,00 динара

16.
На основу члана 48. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'' број: 9/02, 87/02, 66/05 101/05, 62/06 и 85/06) и на основу члана 4.
Одлуке о буџету општине Темерин за 2007. годину (''Службени лист општине
Темерин'' број: 13/06)
Председник општине Темерин дана 12. фебруара 2007. године доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2007. годину
(''Службени лист општине Темерин'' број: 13/2006), 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
47 - Текућа резерва, одобравају се средства Општинској управи Темерин– Здравство
у износу од 150.000,00 динара на име обезбеђења трансферних средстава за текуће
одржавање пословног простора ''кадско купатило''.

2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 3.
Општинска управа Темерин, глава 16. Здравство, функција 760 – Здравство
неквалификовано на другом месту, апропријација економске класификације 463 –
Донација и трансфери осталим нивоима власти и новоутврђене позиције 171/1 –
Текући трансфери Служби за физикалну медицину и рехабилитацију.

3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Темерин-Одељење
за буџет, финансије и трезор.
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4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2007-20-01
Дана: 13.02.2007. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК,
Стојан Тинтор, с.р.

17.
На основу члана 8. Пословника Комисије за спровођење поступка јавног
надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини (''Сл.
лист општине Темерин'', бр. 3/2007),
Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини на својој 5. седници одржаној
19.02.2007. године, донела је

ПРАВИЛА
О ПРИМЕНИ ПРАВА ПРВЕНСТВА ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Члан 1.
Овим правилима утврђују се приоритети у оквиру појединих критеријумима
прописаних у члану 65. Закона о пољопривредном земљишту (''Сл. гласник РС'', бр.
62/2006) за примену права првенства закупа пољопривредног земљишта у државној
својини.
Члан 2.
Право првенства за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини у смислу члана 65. став 1. тачке 1 до 4. Закона о пољопривредном земљишту
(у даљем тексту: Закон) има физичко, односно правно лице, под условом да прихвата
највишу понуђену цену.
Право првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини
примењује се по редоследу тачака 1 до 4. става 1. члана 65. Закона.
Члан 3.
У случају да се по основу тачке 1. става 1. члана 65. Закона пријави више од
једног физичког, односно правног лица за остваривање права првенства закупа
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пољопривредног земљишта у државној својини (у даљем тескту: заинтересовано
лице за право првенства закупа), која су сувласници система за наводнавање и
одводнавање који је у употреби, вишегодишњег засада млађег од 15 година, рибњака
и других пољопривредних објеката на пољопривредном земљишту, које се даје у
закуп, право првенства има лице, које у сусвојини има већи део.
Члан 4.
У случају да се по основу тачке 2. става 1. члана 65. Закона пријави више од
једног заинтересованог лица за право првенства закупа, који су власници, односно
закупци земљишта, које се граничи са пољопривредним земљиштем у државној
својини које се даје у закуп, право првенства има лице са дужом границом међне
линије са пољопривредним земљиштем, које се даје у закуп.
Члан 5.
У случају да се по основу тачке 3. става 1. члана 65. Закона пријави више од
једног заинтересованог лица за право првенства закупа , који су уписани у Регистар
пољопривредних газдинстава у складу са прописом, којим се уређује упис у Регистар
пољопривредних газдинстава, право првенства има лице чије је газдинство ближе
пољопривредном земљишту у државној својини које се даје у закуп.
Ако има више заинтересована лица за право првенства закупа, чија су
газдинства једнако удаљена од пољопривредног земљишта у државној својини, које
се даје у закуп, право правенства има лице, које се пољопривредном производњом
бави као примарном делатношћу.
Ако има више заинтересована лица за право првенства закупа, која се
пољопривредном производњом баве као примарном делатношћу, право првенства
има лице, које је раније регистровало пољопривредно газдинство.
Члан 6.
У случају да се по основу тачке 4. става 1. члана 65. Закона пријави више од
једног заинтересованог лица за право првенства закупа, право првенства закупа има
лице, које је власник, односно закупац земљишта, које је најближе пољоприведном
земљишту у државној својини, које се даје у закуп.
Члан 7.
Податке из члана 3, 4, 5. и 6. ових правила заинтересована лица за право
првенства закупа пријављују на утврђеном обрасцу пријаве, који се могу преузети на
писарници Општинске управе Темерин (шалтер сала – шалтер бр. 1.) у току радног
времена од 07,00 до 15,00 часова. Пријаве са потребном документацијом могу се
подносити путем поште или непосредно на писарници Општинске управе Темерин,
сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова, а најкасније до 05.03.2007. године до
12,00 часова, до када ће се пријаве сматрати благовременим.
Уз пријаву за право првенства закупа, заинтересована лица, подносе следеће
доказе (оригинал или оверена фотокопија):
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фотокопију личне карте (за физичка лица)
извод из привредног регистра (за правна лица),
овлашћење за прихватање највише понуђене цене (за правна лица),
препис листа непокретности,
оверен уговор о закупу,
потврду о регистрованом пољопривредном газдинству и
остало у складу са овим правилима.
Члан 8.

Ова правила објавити у ''Службеном листу општине Темерин'' и на огласним
таблама Општинске управе и месних заједница.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Комисија за спровођење поступка
јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у
државној својини
Број: 020-64/2007-01
Дана: 19.02.2007.год.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,

Милица Максић, с.р.
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САДРЖАЈ

РЕДНИ
БРОЈ

НАЗИВ АКТА

СТРАНА

16.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
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17.

ПРАВИЛА
О ПРИМЕНИ ПРАВА ПРВЕНСТВА ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈОНИ

2

* *

Издавач: Скупштина општине Темерин
Одговорни уредник: Ђураки Јанош, секретар Скупштине
општине Темерин
Годишња претплата: 300,00 динара.
Жиро рачун број: 840-324641-85
Прималац: Општинска управа Темерин
Сврха дознаке: За "Службени лист општине Темерин"
Телефон број: 021/ 843-888

