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На основу члана 64а Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 

65/2008 – др. закон, 41/2009 и 112/2015) и члана 9. Правилника о условима и давању у закуп и на 

коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“, бр. 16/2017), Kомисија 

за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 

територији града Кикинде, издаје следеће 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

 

 ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ подносиоци захтева да не испуњавају услове за остваривање 

права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини по основу сточарства, и 

то: 
 

Р. бр. Име и презиме/назив ЈМБГ/МБ Пребивалишта/седиште Адреса 

1.  „Топола“ ДОО ******* Банатска Топола Кикиндска 25 

2.  „Козара“ АД ******* Банатско Велико Село Омладинска 2 

3.  „КИ Петрол“ ДОО ******* Башаид Торђански пут 1 

4.  Немања Терзин ******* Башаид Александра Грујића 10 

5.  Предраг Ћирић ******* Башаид Раде Микалчког 39 

6.  „Галад“ ДОО ******* Кикинда Башаидски друм бб 

7.  „Јединство“ ДОО ******* Кикинда Башаидски друм бб 

8.  Габријела Јаконић Леваи ******* Кикинда Краљевића Марка 89 

9.  Зоран Јаконић ******* Кикинда Краљевића Марка 89 

10.  Рамиз Сеферовић ******* Кикинда Велики бедем 63 

11.  Биро Жељко ******* Кикинда Сутјеска 66 

12.  Стојан Грбић ******* Наково Милоша Тице 15 

13.  „LTM Animal Trade“ DOO ******* Сајан Сабоова 23 

 

Образложење  

 

Чланом 64а Закона о пољопривредном земљишту регулисано је да се право пречег 

закупа остварује у поступку који спроводи јединица локалне самоуправе, расписивањем 

јавног позива. 

Дана 27. јуна 2016. године, расписан је, а дана 25. августа 2016. године допуњен је, 

Јавни позив за власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за 

гајење тих животиња на територији града Кикинде на којој се право пречег закупа остварује, 

који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу 

најмање једну годину, да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег 

закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији града Кикинде за 

2017. годину. 



Након разматрања благовремено достављене документације, утврђено је да 

подносиоци захтева не испуњавају неке од законских услова за остваривање права пречег 

закупа. Наиме, подносиоцима захтева недостаје део потребне документације (нпр. акт 

надлежног органа о бројном стању условних грла); или, исти нису уписани у Регистар 

пољопривредних газдинстава (или су уписани, али нису били у активном статусу у траженом 

временском периоду); или, површина пољопривредног земљишта коју они имају у свом 

власништву и у власништву њима повезаних лица или по основу закљученог уговора о закупу 

са другим лицима, већа је од укупне површине пољопривредног земљишта, која би им 

припала по основу права пречег закупа, итд. 

Због свега изнетог, утврђено је да горе наведена физичка и правна лица не испуњавају 

услове за остваривање права пречег закупа по основу сточарства у 2017. години. 

 
 

 

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

        Жива Кнежевић 

(М.П.) 

 

 

 

 

 

 

 

Доставити: 

- Подносиоцима захтева из табеле; 

 

Објавити на: 

- Званичном сајту града Кикинде; 

- Огласној табли Градске управе града Кикинде. 


