
Кпмисији за израду предлпга Гпдишоег прпграма заштите, уређеоа и кпришћеоа 

ппљппривреднпг земљишта  града Кикинда за 2018. гпдину 

 

З А Х Т Е В 

за признаваое права пречег закупа ппљппривреднпг земљишта у  

државнпј свпјини пп пснпву стпчарства за 2018. гпдину 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА 

Име и презиме (за физичкп лице) 
Пун назив (за правнп лице) 

 

Пребивалиште, пднпснп седиште 
(ппштански брпј, местп, улица и брпј) 

 

Брпј телефпна и мпбилнпг телефпна 
 

Брпј регистрпванпг ппљппривреднпг газдинства 
 

Брпј факса 
 

Е-mail адреса 
 

*Матични брпј 
 

*ПИБ ппднпсипца 
 

Брпј рачуна и назив банке 
 

* Име, презиме и функција пдгпвпрнпг лица 

 

*Брпј телефпна, брпј мпбилнпг телефпна и Е-
mail адреса пдгпвпрнпг лица 

 

*Име и презиме лица за кпнтакт, брпј телефпна, 
брпј мпбилнпг телефпна и Е-mail адреса 

 

 

 

- Ппља пзначена звездицпм пппуоава самп правнп лице 

 

 



 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Пптврда п брпју услпвних грла кпју за теритприју АП Впјвпдине издаје Ппљппривредни 
факултет Нпви Сад-Департман за стпчарствп – за Регистрпванп ппљппривреднп 
газдинствп у систему уматичеоа 

2. Записник Републичкпг ветеринарскпг инспектпра - за Регистрпванп ппљппривреднп 
газдинствп кпје није у систему уматичеоа 
 

                  (Наппмена: Републички ветеринарски инспектпр записникпм утврђује брпј 
                   услпвних грла кпја пбрачунава на пснпсву затеченпг стаоа, пднпснп исправе лица о   
                  продаји, предаји на клање и извозу животиња)  

3. Угпвпре п закупу ппљппривреднпг земљишта закључене са другим лицима за 
земљиште кпје се налази на теритприји јединице лпкалне сампуправе на кпјпј се 
ппднпси захтев, а кпји су пверени пд стране надлежнпг пргана 

4. Изјава ппднпсипца захтева кпјпм даје сагласнпст да се изврши прпвера ппдатака кпд 
надлежних пргана кпји су неппхпдни за реализацију јавнпг ппзива 

5. Изјава ппднпсипца захтева, пптписана пд стране физичкпг лица, пднпснп пдгпвпрнпг 
лица у правнпм лицу, дата ппд материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу, кпја садржи: 
- изјаву да су дпстављени сви дпкази кпји се пднпсе на закуп ппљппривреднпг 
земљишта на теритприји јединице лпкалне сампуправе на кпјпј је ппднет захтев, 
- изјаву кплику ппвршину ппљппривреднпг земљишта ппседује у свпм власништву на 
теритприји јединице лпкалне сампуправе на кпјпј се ппднпси захтев, 
- списак ппвезаних лица и ппвршину ппљппривреднпг земљишта кпју та лица ппседују у 
власништву на теритприји јединице лпкалне сампуправе на кпјпј је ппднет захтев. 
 
(Наппмена: кпд физичких лица ппвезаним лицима сматра се: деда, баба, мајка, птац, 
деца, супружник, усвпјеник, ванбрачни партнер укпликп имају пребивалиште на истпј 
адреси; кпд правних лица ппвезаним лицима сматра се: правнп лице и/или физичкп 
лице кпје има најмаое 25% учешћа у капиталу (акција, удела или гласпва). 

 

Сва дпкументација кпја се дпставља у складу са пвим Јавним ппзивпм мпра да гласи на 

истп правнп или физичкп лице, кпје мпже бити нпсилац или члан регистрпванпг 

пљппривреднпг газдинства и мпра бити  пверена и пптписана пд стране надлежнпг 

пргана кпји издаје исправу. 

 

                                   Ппднпсилац захтева 

 

У Кикинди,_________2017. гпдине                                               ___________________________ 

 

 

 


