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С е н т а 
 
 
На основу члана 6. Одлуке о одређивању надлежног органа у поступцима давања у закуп 
односно на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. лист општине 
Сента“, бр. 1/2016) и на основу упутства Управе за пољопривредно земљиште Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине број 320-11-06273/2016-14 од 19. 08. 2016. године 
Председник општине Сента доноси  
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о поништавању Јавног позива за доказивање права пречег закупа пољопривредног 

земљишта у државној својини на територији општине Сента за 2017. годину донетог дана 
30. 06. 2016. године под бројем 320-32/2016-II 

 
I. ПОНИШТАВА СЕ ЈАВНИ ПОЗИВ за доказивање права пречег закупа пољопривредног 

земљишта у државној својини на територији општине Сента за 2017. годину број 320-
32/2016-II који је објављен у „Службеном листу општине Сента“, бр. 10/2016, на огласној 
табли Општинске управе Сента и месним канцеларијама, и на веб страни општине Сента. 

 
II. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и треба објавити у „Службеном листу 

општине Сента“, на огласној табли Општинске управе Сента и месним канцеларијама, и 
на веб страни општине Сента. 

 
О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е 

 
Дана 24. 08. 2016. године је општина Сента примила допис Управе за пољопривредно 

земљиште Министарства пољопривреде и заштите животне средине број 320-11-06273/2016-14 у 
ком је Управа навела да у оквиру активности које се односе на израду годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, између осталог јединица локалне 
самоуправе расписује јавни позив за остваривање права пречег закупа. У вези са тим, на 
интернет страни Министарства пољопривреде и заштите животне средине постављен је модел 
овог јавног позива крајем јуна 2016. године. Имајући у виду обимност документације из јавног 
позива, односно да је било потребно прибавити документацију од већег броја органа, ради 
поједностављења поступка, као и како би право пречег закупа у складу са законом остварио што 
већи број лица, израђена је нова форма Јавног позива за остваривање права пречег закупа 
пољопривредног земљишта у државној својини.  
 

На основу напред наведених, донета је одлука као у диспозитиву. 
 
 

Председник општине Сента  
Рудолф Цегледи 


