СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
Година XLII– Број 13. ТЕМЕРИН 2. ОКТОБАР 2009. Примерак 100,00 динара

90.
На основу одредбе из члана 64. став 3. 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 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-11-11773/2009-06 од 02.10.2009.
.године, председник Општине Темерин, дана 02.10.2009. године, доноси:
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
НАТАША ЗЕЉКОВИЋ

по основу права пречег закупа
1. НАТАША ЗЕЉКОВИЋ, ЈМБГ 1703975805098, Цара Лазара 127, Бачки
Јарак, даје се у закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне
површине од 24.2142 ha, које се налази у општини Темерин, катастарскe парцелe бр.
2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096,
2097, 2098, 2099, 2100, 2082/2 уписанe у лист непокретности бр. 254 за КО Бачки
Јарак, по основу права пречег закупа.
2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од једне
године.
3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи 677.997,60 динара,
што прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења
Годишњег програма заштите, уређења и кориђења пољопивредног земљишта
општине Темерин износи 7.252,86 Евра.
Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се у року од осам (8) дана од
правоснажности одлуке за годину закупа.
4. Услови, начин и рок плаћања закупнине земљишта из тачке 1. ове
одлуке, време амортизације вишегодишњих засада, права и обавезе закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који, у име Републике, закључује министар пољопривреде, шумарства и
водопривреде.

Број 13.

Службени лист општине Темерин 02.10.2009.

Страна 2

Образложење
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
Општине Темерин”, број 15/06) 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 07.08.2009. 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 два привредна субјекта и три
физичких лица. НАТАША ЗЕЉКОВИЋ, Цара Лазара 127, Бачки Јарак, је испуњавао
услове предвиђене огласом.
Просечна излицитирана цена на последњем одржаном јавном надметању за
пољопривредно земљиште у државној својини истог квалитета у општини Темерин је
28.000,00 динара по хектару, што je прерачунато у Евро по средњем курсу Народне
банке Србије на дан јавног надментања износило 299,53 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 Општинске управе Темерин и у
Службеном листу Општине Темерин.
Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству надлежном за послове пољопривреде у року од 15 дана, од дана
доношења одлуке.

Република Србија – АП Војводина
Општина Темерин
Председник општине
Број: 320-029/2009-03
Дана: 02.10.2009.
Темерин

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН

Андраш Густоњ,с.р.

Број 13.

Службени лист општине Темерин 02.10.2009.

Страна 3

91.
На основу одредбе из члана 64. став 3. 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 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-11-11773/2009-06 од 02.10.2009.
.године, председник Општине Темерин, дана 02.10.2009. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
ЖОЛТ-ШАНДОР ГОБОР

по основу права пречег закупа
1. ЖОЛТ-ШАНДОР ГОБОР, ЈМБГ 0410978800126, Салаш 80, Темерин, даје
се у закуп пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од
36.9482 ha, које се налази у општини Темерин, катастарска парцела бр. 7348
уписана у лист непокретности бр. 8678 за КО Темерин, катастарске парцеле бр. 2192
и 2193 уписане у лист непокретности бр. 123 за КО Сириг, по основу права пречег
закупа.
2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од једне
године.
3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи 963.006,70 динара,
што прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења
Годишњег програма заштите, уређења и кориђења пољопивредног земљишта
општине Темерин износи 10.301,74 Евра.
Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се у року од осам (8) дана од
правоснажности одлуке за годину закупа.
4. Услови, начин и рок плаћања закупнине земљишта из тачке 1. ове
одлуке, време амортизације вишегодишњих засада, права и обавезе закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који, у име Републике, закључује министар пољопривреде, шумарства и
водопривреде.

Број 13.

Службени лист општине Темерин 02.10.2009.

Страна 4

Образложење
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
Општине Темерин”, број 15/06) 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 07.08.2009. 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 два привредна субјекта и три
физичких лица. ЖОЛТ-ШАНДОР ГОБОР, Салаш 80, Темерин, је испуњавао услове
предвиђене огласом.
Просечна излицитирана цена на последњем одржаном јавном надметању за
пољопривредно земљиште у државној својини истог квалитета у општини Темерин је
26.063,70 динара по хектару, што je прерачунато у Евро по средњем курсу Народне
банке Србије на дан јавног надментања износило 278,82 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 ЖОЛТ-ШАНДОР ГОБОР, Салаш 80, Темерин.
Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у
Службеном листу Општине Темерин.
Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству надлежном за послове пољопривреде у року од 15 дана, од дана
доношења одлуке.

Република Србија – АП Војводина
Општина Темерин
Председник општине
Број: 320-030/2009-03
Дана: 02.10.2009.
Темерин

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН

Андраш Густоњ,с.р.

Број 13.

Службени лист општине Темерин 02.10.2009.

Страна 5

92.
На основу одредбе из члана 64. став 3. 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 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-11-11773/2009-06 од 02.10.2009.
.године, председник Општине Темерин, дана 02.10.2009. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
"FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун, Карађорђев трг 3. Земун

по основу права пречег закупа

1. "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун, Карађорђев трг 3. Земун, даје се у закуп
пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 109.1634 ha, које
се налази у општини Темерин, катастарске парцеле бр. 7345, 7357/35, 7357/36
уписане у лист непокретности бр. 8678 за КО Темерин, катастарске парцеле бр. 2248,
2249, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112/1, 2127,
2128/1, 2154, 2155 уписане у лист непокретности бр. 254 за КО Бачки Јарак,
катастарска парцела бр. 3405 уписана у лист непокретности бр. 123 за КО Сириг, по
основу права пречег закупа.
2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од једне
године.
3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи 2.997.075,30 динара,
што прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопивредног земљишта
општине Темерин износи 32.061,14 Евра.
Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се у року од осам (8) дана од
правоснажности одлуке за годину закупа.
4. Услови, начин и рок плаћања закупнине земљишта из тачке 1. ове
одлуке, време амортизације вишегодишњих засада, права и обавезе закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који, у име Републике, закључује министар пољопривреде, шумарства и
водопривреде.

Број 13.

Службени лист општине Темерин 02.10.2009.

Страна 6

Образложење
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
Општине Темерин”, број 15/06) 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 07.08.2009. 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 два привредна субјекта и три
физичких лица. "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун, Карађорђев трг 3. Земун, је
испуњавао услове предвиђене огласом.
Просечна излицитирана цена на последњем одржаном јавном надметању за
пољопривредно земљиште у државној својини истог квалитета у општини Темерин је
27.454,95 динара по хектару, што je прерачунато у Евро по средњем курсу Народне
банке Србије на дан јавног надментања износило 293,70 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 "FARM-MEN-CO" D.O.O. Земун, Карађорђев трг 3. Земун.
С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у
Службеном листу Општине Темерин.
Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству надлежном за послове пољопривреде у року од 15 дана, од дана
доношења одлуке.

Република Србија – АП Војводина
Општина Темерин
Председник општине
Број: 320-031/2009-03
Дана: 02.10.2009.
Темерин

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН

Андраш Густоњ,с.р.

Број 13.

Службени лист општине Темерин 02.10.2009.

Страна 7

93.
На основу одредбе из члана 64. став 3. 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 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-11-11773/2009-06 од 02.10.2009.
.године, председник Општине Темерин, дана 02.10.2009. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
ПЕТЕФИ Д.О.О. Темерин, Чурушки пут бб. Темерин.

по основу права пречег закупа

1. "ПЕТЕФИ Д.О.О." Темерин, Чурушки пут бб. Темерин, даје се у закуп
пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 198.2024 ha, које
се налази у општини Темерин, катастарске парцеле бр. 11598, 11599, 7343/2 уписане
у лист непокретности број 8678, катастарске парцеле бр. 7346/1, 7346/2 уписанe у
лист непокретности бр. 10211 за КО Темерин, катастарска парцела бр. 2250 уписана
у лист непокретности бр. 254 и катастарска парцела бр. 2254 уписана у лист
непокретности бр. 2571 за КО Бачки Јарак, катастарска парцела бр. 2220 уписана у
лист непокретности бр. 123 за КО Сириг, по основу права пречег закупа.
2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од једне
године.
3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи 5.318.233,00 динара,
што прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења
Годишњег програма заштите, уређења и кориђења пољопивредног земљишта
општине Темерин износи 56.891,67 Евра.
Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се у року од осам (8) дана од
правоснажности одлуке за годину закупа.
4. Услови, начин и рок плаћања закупнине земљишта из тачке 1. ове
одлуке, време амортизације вишегодишњих засада, права и обавезе закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који, у име Републике, закључује министар пољопривреде, шумарства и
водопривреде.

Број 13.

Службени лист општине Темерин 02.10.2009.

Страна 8

Образложење
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 Општине
Темерин”, број 15/06) 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 07.08.2009. 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 два привредна субјекта и три
физичкка лица. ПЕТЕФИ Д.О.О. Темерин, Чурушки пут бб. Темерин, је испуњавао
услове предвиђене огласом.
Просечна излицитирана цена на последњем одржаном јавном надметању за
пољопривредно земљиште у државној својини истог квалитета у општини Темерин је
26.832,33 динара по хектару, што je прерачунато у Евро по средњем курсу Народне
банке Србије на дан јавног надментања износило 287,04 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 Д.О.О. Темерин, Чурушки пут бб. Темерин.
Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у
Службеном листу Општине Темерин.
Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству надлежном за послове пољопривреде у року од 15 дана, од дана
доношења одлуке.

Република Србија – АП Војводина
Општина Темерин
Председник општине
Број: 320-032/2009-03
Дана: 02.10.2009.
Темерин

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН
Андраш Густоњ,с.р.

Број 13.

Службени лист општине Темерин 02.10.2009.

Страна 9

94.
На основу одредбе из члана 64. став 3. 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 15/06), уз Сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-11-11773/2009-06 од 02.10.2009.
.године, председник Општине Темерин, дана 02.10.2009. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
ПЕТЕФИ Д.О.О. Темерин, Чурушки пут бб. Темерин.

по основу права пречег закупа
1. ПЕТЕФИ Д.О.О. Темерин, Чурушки пут бб. Темерин, даје се у закуп
пољопривредно земљиште у државној својини, укупне површине од 362,7709 ha, које
се налази у општини Темерин, катастарске парцеле бр. 11031, 11034/1, 11032, 11033,
11034/2, 11039, 11040, 11038/2, 11038/1, 11041/2, 11041/3, 11043, 11012, 11013/1
уписане у лист непокретности број 8678 и катастарска парцела 11042 уписана у лист
непокретности 10195 за КО Темерин, по основу права пречег закупа.
2. Земљиште из тачке 1. ове одлуке даје се у закуп на период од једне
године.
3. Закупнина земљишта из тачке 1. ове одлуке износи 12.334.210,60 динара,
што прерачунато у Евро по средњем курсу Народне банке Србије на дан доношења
Годишњег програма заштите, уређења и кориђења пољопивредног земљишта
општине Темерин износи 131.944,91 Евра.
Закупнина из става 1. ове тачке плаћа се у року од осам (8) дана од
правоснажности одлуке за годину закупа.
4. Услови, начин и рок плаћања закупнине земљишта из тачке 1. ове
одлуке, време амортизације вишегодишњих засада, права и обавезе закупца,
разлози за отказ уговора као и разлози за престанак уговора уређују се уговором
који, у име Републике, закључује министар пољопривреде, шумарства и
водопривреде.

Број 13.

Службени лист општине Темерин 02.10.2009.

Страна 10

Образложење
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
Општине Темерин”, број 15/06) 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 07.08.2009. 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 два привредна субјекта и три
физичка лица. ПЕТЕФИ Д.О.О. Темерин, Чурушки пут бб. Темерин, је испуњавао
услове предвиђене огласом.
Просечна излицитирана цена на последњем одржаном јавном надметању за
пољопривредно земљиште у државној својини истог квалитета у општини Темерин је
34.000,00 динара по хектару, што je прерачунато у Евро по средњем курсу Народне
банке Србије на дан јавног надментања износило 363,71 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 права
пречег закупа, да у закуп ПЕТЕФИ Д.О.О. Темерин, Чурушки пут бб. Темерин.
Собзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву.
Ову одлуку објавити на огласној табли Општинске управе Темерин и у
Службеном листу Општине Темерин.
Поука о правном средству: Против ове одлуке може се изјавити жалба
министарству надлежном за послове пољопривреде у року од 15 дана, од дана
доношења одлуке.

Република Србија – АП Војводина
Општина Темерин
Председник општине
Број: 320-033/2009-03
Дана: 02.10.2009.
Темерин

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН

Андраш Густоњ,с.р.

Број 13.

Службени лист општине Темерин 02.10.2009.

Страна 11

95.
На основу члана 44. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'' број: 129/2007), члана 65. став 1. тачка 23.
Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број: 11/2008) и члана
16. став 2. Одлуке о мерилима за уговарање висине накнаде за уређивање
грађевинског земљишта (''Службени лист општине Темерин'' број 4/2005)
Председник општине Темерин, дана 02.10.2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I
Ослобађа се ЈКП ''Темерин'' Темерин, улица Кошут Лајоша број 31/1 од
плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта за изградњу топловода у
Новосадској улици у Темерину.

II
Ослобађање плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта из
тачке 1. овог Решења утврђује се сходно члану 16. став 1. Одлуке о мерилима за
уговарање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта, јер се ради о
изградњи топловода у Новосадској улици у Темерину, чији је инвеститор ЈКП
''Темерин'' Темерин.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2009-124-01
Дана:02.10.2009. године
Т Е М Е Р И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН

Андраш Густоњ,с.р.

Број 13.

Службени лист општине Темерин 02.10.2009.

Страна 12

96.
На основу члана 44. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'' број: 129/2007), члана 65. став 1. тачка 23. Статута
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број: 11/2008) и члана 6. став
1. тачка 4. Одлуке о локалним административним таксама (''Службени лист општине
Темерин'' број 15/2008)
Председник општине Темерин, дана 02.10.2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I
Ослобађа се ЈКП ''Темерин'' Темерин, улица Кошут Лајоша број 31/1 од
плаћања локалне административне таксе за изградњу топловода у Новосадској
улици у Темерину.

II
Ослобађање плаћања локалне администартивне таксе из тачке 1. овог
Решења утврђује се сходно члану 6. став 1. тачка 4. Одлуке о
локалним
административним таксама, јер се ради о изградњи топловода у Новосадској улици у
Темерину, чији је инвеститор ЈКП ''Темерин'' Темерин.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2009-125-01
Дана:02.10.2009. године
Т Е М Е Р И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН

Андраш Густоњ,с.р.

Број 13.

Службени лист општине Темерин 02.10.2009.

Страна 13

97.
На основу члана 44. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'' број: 129/2007), члана 65. став 1. тачка 23. Статута
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број: 11/2008) и члана 16. став
2. Одлуке о мерилима за уговарање висине накнаде за уређивање грађевинског
земљишта (''Службени лист општине Темерин'' број 4/2005)
Председник општине Темерин, дана 01.10.2009. године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е

I
Ослобађа се ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин''
Темерин, улица Новосадска број 300 од плаћања накнаде за уређивање грађевинског
земљишта за објекат – Јужни колектор II деоница Фаза 1 канализационе мреже у
улици Новосадска (непосредно пре пруге до раскрснице са ул. Народног фронта) и
Народног фронта (од Новосадска до ЦС2) у Темерину на парцелама број 7161/1,
4474/5, 7136/1, 4472/2, 7202/1 и 5589 к.о. Темерин.

II
Ослобађање плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта из
тачке 1. овог Решења утврђује се сходно члану 16. став 1. Одлуке о мерилима за
уговарање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта, јер се ради о
објекту – Јужни колектор II деоница Фаза 1 канализационе мреже у Темерину, чији је
инвеститор ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин'' Темерин.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/09-020-222-01
Дана:01.10.2009. године
Т Е М Е Р И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН

Андраш Густоњ,с.р.

Број 13.

Службени лист општине Темерин 02.10.2009.

Страна 14

98.
На основу члана 44. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'' број: 129/2007), члана 65. став 1. тачка 23. Статута
општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број: 11/2008) и члана 6. став
1. тачка 4. Одлуке о локалним административним таксама (''Службени лист општине
Темерин'' број 15/2008)
Председник општине Темерин, дана 01.10.2009. године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
I
Ослобађа се ЈП ''Дирекција за изградњу и урбанизам општине Темерин''
Темерин, улица Новосадска број 300 од плаћања локалне административне таксе по
захтеву за издавање потврде за пријаву извођења радова за објекат – Јужни
колектор II деоница Фаза 1 канализационе мреже у улици Новосадска (непосредно
пре пруге до раскрснице са ул. Народног фронта) и Народног фронта (од Новосадска
до ЦС2) у Темерину на парцелама број 7161/1, 4474/5, 7136/1, 4472/2, 7202/1 и 5589
к.о. Темерин.
II
Ослобађање плаћања локалне администартивне таксе из тачке 1. овог
Решења утврђује се сходно члану 6. став 1. тачка 4. Одлуке о
локалним
административним таксама, јер се ради о објекту – Јужни колектор II деоница Фаза 1
канализационе мреже у Темерину, чији је инвеститор ЈП ''Дирекција за изградњу и
урбанизам општине Темерин'' Темерин.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/09-020-223-01
Дана:01.10.2009. године
Т Е М Е Р И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН

Андраш Густоњ,с.р.
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99.
На основу члана 48. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/09) и члана 4. Одлуке о буџету општине Темерин за 2009.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 17/08 и 10/09),
Председник општине Темерин дана 25. септембра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2009. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 17/08 и 10/09), Раздео 3. Глава 4. Средства
резерве, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, апропријација економске класификације 499 – Средства резерве, на позицији
48– Текућа резерва, одобравају се средства Општинској управи Темерин –
Средства за потребе месних заједница, у износу од 23.000,00 динара на име
обезбеђења додатних средстава Месним заједницама, ради исплате трошкова
путовања.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 3.
Општинска управа Темерин, Глава 16. Средства за потребе месних заједница,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
апропријација економске класификације 422 – Трошкови путовања, на позицији 171.
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: 06-1/2009- 120- 01
Дана: 25.09.2009. године
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН

Андраш Густоњ,с.р.
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100.
На основу члана 48. Закона о буџетском систему (''Службени гласник
Републике Србије'', бр. 54/09) и члана 4. Одлуке о буџету општине Темерин за 2009.
годину (''Службени лист општине Темерин'', бр. 17/08 и 10/09),
Председник општине Темерин дана 02. октобра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1.
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Темерин за 2009. годину
(''Службени лист општине Темерин'', бр. 17/08), Раздео 3. Глава 4. Средства резерве,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту,
апропријација економске класификације 499 – Средства резерве, на позицији 48–
Текућа резерва, одобравају се средства Општинској управи Темерин – Средства за
потребе месних заједница , у износу од 485.000,00 динара на име обезбеђења
додатних средстава Првој месној заједници Темерин , ради исплате дотација
непрофитним организацијама.
2.
Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру Раздела 3.
Општинска управа Темерин, Глава 16. Средства за потребе месних заједница,
функција 160– Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту ,
апропријација економске класификације 481-Дотације невладиним организацијама
на позицији 177.
3.
О реализацији овог Решења стараће се Општинска управа Темерин –
Одељење за буџет, финансије и трезор.
4.
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 06-1/2009- 123- 01
Дана: 02.10.2009
ТЕМЕРИН

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН

Андраш Густоњ,с.р.

Број 13.
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101.
На основу члана 3. став 2. Одлуке о стипендирању студената (''Службени лист
општине Темерин'', број 10/2009),
Општинско веће општине Темерин на 39. седници од 28.09.2009. године
расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН У ШКОЛСКОЈ 2009/2010. ГОДИНИ

I
Оглашава се конкурс за доделу студентских стипендија студентима са
територије општине Темерин на основним студијама (први степен) и дипломским
академским студијама – master (други степен), на високошколским установама, чији
је оснивач Република Србија, у школској 2009/2010. години.
ОСНОВНИ УСЛОВИ КОЈЕ СТУДЕНТИ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВАЈУ
1. Пријаву на конкурс за доделу стипендије може поднети студент од II до V (
и VI) године основних студија и студент дипломских академских студија- мастер под
следећим условима и критеријумима:
- да је држављанин Републике Србије;
- да није старији од 26 година,
- да се школује на терет буџета,
- да није поновио ни једну годину студија,
- да је према наставном плану и програму високошколске установе на којој
студира, до затварања конкурса, положио све испите из претходних година
студија и постигао просечну оцену свих положених испита за сваку годину
студија најмање 8,50 (осам и педесет) и да му је просечна оцена свих
положених испита током студирања најмање 8,50 (осам и педесет),
- да има пребивалиште на подручју општине Темерин најмање једну годину
пре подношења пријаве за доделу стипендије.
2. Пријаву на конкурс за доделу стипендије не може поднети студент:
- који има статус апсолвента,
- који је у радном односу,
- ако је навршио 26 година живота,
- који користи друге стипендије, изузев стипендије Владе или министарстава
Републике Србије.
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ОСНОВНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ СТУДЕНТИ ТРЕБА ДА ДОСТАВЕ
1. Попуњен прописани образац за пријаву;
2. Кратку биографију;
3. Уверење издато од високошколске установе на којој студира којим доказује
коју годину студија је уписао, да се школује на терет буџета, да није поновио ни
једну годину студија, да је до затварања конкурса положио све испите из
претходних година студија и постигао просечну оцену свих положених испита
за сваку годину студија најмање 8,50 (осам и педесет) и да му је просечну
оцену свих положених испита током студирања најмање 8,50 (осам и педесет)
4. Фотокопију уверења о држављанству;
5. Оверену фотокопију личне карте;
6. Изјаву да није корисник стипендија других давалаца (правних лица,
фондова, организација, страних држава и других) изузев стипендија Владе или
министарстава Републике Србије.
II
Висина стипендије утврђује се решењем Општинског већа и исплаћиваће се
месечно почев од 01. октобра 2009. године.
Новчани износ одобрене стипендије за текућу школску годину исплаћује се у
десет месечних рата, најкасније до 10. у месецу за протекли месец.
III
О додели стипендије закључиће се уговор са стипендистом којим ће се ближе
регулисати додела стипендије, начин примања и губитак права.
IV
Рок за пријављивање на конкурс је од 01.10.2009. године до 31.10.2009. године.
НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС
Сви заинтересовани који испуњавају услове Конкурса пријаве са потребном
документацијом могу доставити непосредно преко писарнице Општинске управе или
поштом на адресу:
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН
КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
НОВОСАДСКА 326, 21 235 ТЕМЕРИН
са назнаком ''Конкурс за доделу стипендија студентима са територије општине
Темерин у школској 2009/2010. години''.
Образац пријаве на конкурс и образац изјаве, као и сва ближа обавештења
могу се добити у згради општине, канцеларија бр. 5 – I спрат.
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V
Пријаве разматра и одлуку о додели стипендија доноси Комисија за доделу
студентских стипендија.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

VI
Конкурс објавити у ''Службеном листу општине Темерин''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:06-1/2009-121-3-01
Дана:28. 09. 2009. године
Т Е М Е Р И Н

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ТЕМЕРИН

Андраш Густоњ,с.р.

САДРЖАЈ
РЕД. БР.
90.

91.

92.

93.

94.

НАЗИВ АКТА
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НАТАША ЗЕЉКОВИЋ, ПО ОСНОВУ ПРАВА
ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЖОЛТ-ШАНДОР ГАБОР, ПО ОСНОВУ ПРАВА
ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ''ФАРМ-МЕН-ЦО'' Д.О.О. ЗЕМУН, ПО ОСНОВУ
ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПЕТЕФИ Д.О.О. ТЕМЕРИН, ПО ОСНОВУ ПРАВА
ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПЕТЕФИ Д.О.О. ТЕМЕРИН, ПО ОСНОВУ ПРАВА
ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
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**

Издавач: Скупштина општине Темерин
Одговорни уредник: Ђураки Јанош, секретар Скупштине општине Темерин
Годишња претплата: 1500,00 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

