СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Година XL – Број 16.

ТЕМЕРИН 21. новембар 2007. Примерак 30,00 динара

131.
На основу члана 30. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 9/2002, 33/2004 и 135/2004) и члана 28.
став 1. тачка 9. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'', бр.
4/2002, 12/2003, 13/2004 и 9/2005),
Скупштина општине Темерин на XXVIII седници, одржаној 22. октобра 2007.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА OДЛУКУ О ДОПУНИ
СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ''ТЕМЕРИН'' ТЕМЕРИН

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о допуни Статута Јавног комуналног
предузећа ''Темерин'' Темерин који је донео Управни одбор Јавног комуналног
предузећа ''Темерин'' Темерин на XX седници одржаној 12. октобра 2007. године.

II
Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Темерин".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-28-2/2007-01
Дана: 22. октобар 2007. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,

Милан Радовић, с.р.

132.
На основу члана 33. став 1. Статута општине Темерин (''Службени лист
општине Темерин'', бр. 4/2002, 12/2003, 13/2004 и 9/2005), а у складу са Годишњим
Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине
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Темерин октобар 2007 – октобар 2008. године (''Службени лист општине Темерин'',
бр. 14/2007),
Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини на својој 3. седници, одржаној
16.11.2007. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ
НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Члан 1.
У Пословнику Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини (''Службени лист општине
Темерин'', бр. 3/2007) у члану 5. иза речи: ''Комисија прикупља'', додају се следеће
речи:
''писане понуде, јавно их отвара и води записник, односно''.
Члан 2.
У члану 8. иза речи: ''правила поступка'', додају се речи:
''прикупљања писаних понуда, односно''.
Члан 3.
У члану 9. став 2. иза речи: ''донета правила'', додају се речи:
''прикупљање писаних понуда, односно''.
У ставу 3. иза речју: ''Садржина'', додају се речи:
''записника са јавног отварања понуда''.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Комисија за спровођење поступка
јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној
својини
Број: 06-29/2007-01
Дана:16.11.2007.год.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,

Милица Максић, с.р.
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133.
На основу члана 8. Пословника Комисије за спровођење поступка јавног
надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 3/2007), а у складу са Годишњим Програмом
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Темерин
октобар 2007 – октобар 2008. године (''Службени лист општине Темерин'', бр.
14/2007),
Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини на својој 3. седници одржаној
16.11.2007. године, донела је

ПРАВИЛА
ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
I.

УВОДНА ОДРЕДБА
Члан 1.

Овим правилима уређује се поступак прикупљања писаних понуда за закуп
пољопривредног земљишта у државној својини.
Поступак из претходног става овог члана спроводи Комисија за спровођење
поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини (у даљем тексту: Комисија).

II.

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА
Члан 2.

Оглас за прикупљање писаних понуда за закуп пољопривредног земљишта у
државној својини садржи:
1. укупну површину пољопривредног земљишта у државној својини, одређену за
давање у закуп по катастарским општинама,
2. услове пријаве на оглас за прикупљање писаних понуда и начин уплате и
враћање депозита за понуђаче,
3. шифре јавног надметања, по катастарским општинама, површине комплекса
пољопривредног земљишта у државној својини за давање у закуп, почетну
цену по хектару и по комплексу и износ депозита за уплату,
4. право првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини,
5. време трајања закупа и ограничење учешћа у поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини,
6. рокове за подношење понуда за учешће у поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини,
7. одређивање времена за увид у документацију и давање информација о
пољпривредном земљишту у државној својини намењено за давање у закуп,
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8. одређивање места и датума одржавања поступка јавног отварања понуда,
9. начин одређивања и плаћања закупнине и
10. услове за закључење уговора о закупу.
Оглас за прикупљање писаних понуда се објављује у дневним листовима
Дневник и Мagyar Szó, локалним листовима Наше Новине и Тemerini Újság и на
огласним таблама Општинске управе и месних заједница.

III.

ПОНУДА НА ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА
Члан 3.

Понуда на оглас за прикупљање писаних понуда за закуп пољопривредног
земљишта у државној својини садржи:
1. катастарску општину и
2. шифру јавног надметања.
Уз пријаву-понуду подносе се следећи прилози:
1. фотокопија личне карте (за физичка лица),
2. извод из привредног регистра (за правна лица),
3. овлашћење за учешће у поступку давања у закуп пољопривредног земљишта,
4. доказ о једним од средстава обезбеђења (гаранција пословне банке у висини
двогодишње закупнине или меница са меничном изјавом и уговором о јемству
на износ двогодишње закупнине и
5. потпис подносиоца понуде.
Понуђач је дужан да уплати на име депозита износ у висини од 10% од
почетне цене закупа за одређени комплекс земљишта за који се пријављује-даје
понуду и да доказ о уплати достави Комисији, најкасније један сат пре почетка јавног
отварања понуда.
Члан 4.
Понуда се доставља Комисији у запечаћеној коверти.
На коверти мора бити назначена катастарска општина и шифра комплекса
земљишта на коју се понуда односи и великим словима напомена: ''НЕ ОТВАРАТИ'',
а на полеђини коверте назив и адреса понуђача.
Подаци о понуђачима су пословна тајна до јавног отварања понуда.
IV.

ПОСТУПАК ЈАВНОГ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Члан 5.

Поступак отварања понуда је јаван и могу да присуствују сва заинтересована
лица.
Поступак јавног отварања понуда почиње уношењем у записник места и
времена јавног отварања понуда, личних података чланова Комисије и података о
земљишту за које су прикупљене понуде.
Јавно отварање понуда ће се одржати уколико буде благовремено достављена
најмање једна понуда.
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У случају да за поједину шифру јавног надметања није поднета ни једна
понуда, поступак прикупљања писаних понуда се понавља.
Члан 6.
Неблаговремене понуде посебно се отварају и не разматрају, што се
записнички констатује.
Члан 7.
Понуде се разврставају према шифрама јавног надметања.
Понуде отвара председник Комисије и даје их на увид члановима Комисије.
Председник Комисије јавно саопштава и диктира у записник садржину сваке
понуде и Комисија констатује да ли су понуде уредне.
Комисија записнички констатује ако за поједине шифре јавног надметања није
поднета ни једна понуда.
Поступак јавног отварања понуда завршава се након отварања и разматрања
свих приспелих понуда за шифре јавног надметања по катастарској општини.
Члан 8.
Комисија може одлучити да изрекне опомену лицу које омета рад Комисије.
Ако и после изрицања опомене исто лице настави да омета рад Комисије,
удаљиће се из просторије у којој Комисија заседа.
После удаљења лица, које је ометало рад Комисије, Комисија наставља са
радом.
Ако не може да обезбеди несметано спровођење поступка и поред изречених
мера опомене и удаљења, Комисија може да одлучи да се прекине поступак јавног
отварања понуда.
У случају прекида из претходног става овог члана, Комисија је дужна да
одреди када ће се поступак наставити.
Све околности везане за евентуално удаљење појединих лица или прекид
поступка, уносе се у записник.
Члан 9.
У записник са јавног отварања понуда се уноси:
1. датум и време почетка и завршетка поступка јавног отварања понуда,
2. име и презиме присутних чланова Комисије,
3. име и презиме присутних понуђача, односно представника понуђача,
који су поднели пуномоћја,
4. податке о положеном депозиту и о средствима обезбеђења,
5. примедбе (евентуалне) понуђача, односно представника понуђача, које
се односе на поступак јавног отварања понуда,
6. неблаговремене понуде (број под којим је понуда заведена),
7. име и презиме, односно назив понуђача, број под којим је понуда
заведена, понуђена цена и констатација о испуњености услова,
8. подаци о недостацима приспелих понуда,
9. евентуалне примедбе понуђача, односно представника понуђача које се
односе на поступак отварања понуда,
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10. потписе председника и чланова Комисије,
11. постписи присутних понуђача, односно овлашћених представника
понуђача,
12. понуђену цену закупа, која је утврђена као најповољнија и податке о
понуђачу са најповољнијом понудом,
13. остале податке од значаја за рад Комисије.
Записник потписују сви чланови Комисије и понуђачи.
Члан 10.
У случају да за поједину шифру јавног надметања понуђена иста цена од више
понуђача, за најповољнијег понуђача понуђач ће се одредити према одредбама
права првенства за добијање у закуп пољопривредног земљишта.
Члан 11.
Комисија писмено обавештава Председника општине о спроведеном
поступку јавног отварања понуда и припрема предлог одлуке о давању у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини.

V.

ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 11.

Ова Правила ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у
''Службеном листу општине Темерин''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Комисија за спровођење поступка
јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини
БРОЈ: 020-359/2007-01
ДАНА: 16.11.2007.год.
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Милица Максић, с.р.

134.
На основу члана 48. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'' број: 9/02, 87/02, 66/05,101/05, 62/06, 85/06 и 86/06 ) и на основу
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члана 4. Одлуке о буџету општине Темерин за 2007. годину (''Службени лист општине
Темерин'' број: 13/06 )
Председник општине Темерин дана 30. октобра 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 додатна средства Општинској управи Темерин –
Социјална заштита, у износу од 20.000,00 динара, на име обезбеђења средстава за
исплату социјалних давања физичким лицима.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 3.
Општинска управа Темерин, глава 12. Социјална заштита,
функција 090 Социјална заштита некласификована на друом месту, апропријација економске
класификације 463 – Донације и трансфери осталим нивоима власти, на позицији
127.
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
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2007-228-01
Дана: 30.10.2007. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Стојан Тинтор, с.р.
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135.
На основу члана 48. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'' број: 9/02, 87/02, 66/05,101/05, 62/06, 85/06 и 86/06 ) и на основу
члана 4. Одлуке о буџету општине Темерин за 2007. годину (''Службени лист општине
Темерин'' број: 13/06 )
Председник општине Темерин дана 02. новембра 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 додатна средства Општинској управи Темерин –
Социјална заштита, у износу од 32.000,00 динара, на име обезбеђења средстава за
исплате једнократне помоћи физичким лицима.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 3.
Општинска управа Темерин, глава 12. Социјална заштита,
функција 090 Социјална заштита некласификована на друом месту, апропријација економске
класификације 463 – Донације и трансфери осталим нивоима власти, на позицији
127.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Темерин Одељење за буџет, финансије и трезор.
4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.
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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
Штампа: Општинска управа општине Темерин

