
Комисији за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта  града Кикинда за 2017. годину 

 

З А Х Т Е В 

за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у  

државној својини по основу власништва над инфраструктуром 

за 2017. годину 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА 

Име и презиме (за физичко лице) 
Пун назив (за правно лице) 

 

Пребивалиште, односно седиште 
(поштански број, место, улица и број) 

 

Број телефона и мобилног телефона  

Број регистрованог пољопривредног газдинства  

Број факса  

Е-mail адреса  

*Матични број  

*ПИБ подносиоца  

Број рачуна и назив банке  

* Име, презиме и функција одговорног лица  

*Број телефона, број мобилног телефона и Е-
mail адреса одговорног лица 

 

*Име и презиме лица за контакт, број телефона, 
број мобилног телефона и Е-mail адреса  

 

 

- Поља означена звездицом попуњава само правно лице 

 

 

ПОСАЦИ О ИНФРАСТРУКТУРИ КОЈА СЕ НАЛАЗИ 
НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

 

 Систем за наводњавање 

 Систем за одводњавање 

 Рибњак 

 Пољопривредни објекат 

 Стакленик 

 Пластеник 

 Виноград у роду 

 Воћњак у роду 
 
Заокружити ознаку испред  врсте инфраструктуре 

 



 

ПОДАЦИ О ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 
НА КОМЕ СЕ НАЛАЗИ ИНФРАСТРУКТУРА 

Катастарска 
општина 

Број листа 
непокретности 

Број катастарске 
парцеле 

Култура и класа Површина 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Укупно:  

 
 
 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Пописна листа и књиговодствена документација потписана и оверена у складу са Законом 
о рачуноводству  (доставља правно лице ако инфраструктура није укњижена у јавну 
евиденцију о непокретности) 

2. Записник Републичке пољопривредне инспекције о  функционалности инфраструктуре  

3. Сагласност/одобрење Министарства надлежног за послове пољопривреде на 
инвестициона улагања за инфраструктуру која је подигнута након јула месеца 2006. године, 
односно купопродајни уговор физичког лица (подносиоца захтева)са правним лицем које 
је подигло инфраструктуру у складу са тада важећим прописима и доказ о власништву те 
инфраструктуре . 

 
Сва документација која се доставља у складу са овим Јавним позивом мора да гласи на 

исто правно или физичко лице, које може бити носилац или члан регистрованог 

ољопривредног газдинства и мора бити  оверена и потписана од стране надлежног 

органа који издаје исправу. 

 

 

У Кикинди, _________ 2016. год.                                    Подносилац захтева 

 

                   ___________________________ 

 


