
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 сточарства 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 

 

 



 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Решење о утврђивању ветеринарско санитарних услова објекта као доказ да објекат 
испуњава услове за гајење животиња и као доказ да је лице власник, односно закупац 
објекта за гајење животиња 

2. Записник Републичког Ветеринарског инспектора о броју условних грла, у складу са 
капацитетом, врстом и категоријом животиња из Решења о утврђивању ветеринарско 
санитарних услова 

3. Уговоре о закупу пољопривредног земљишта закључене са другим лицима за 
земљиште које се налази на територији јединице локалне самоуправе на којој се 
подноси захтев, а који су оверени од стране надлежног органа 

4. Изјава подносиоца захтева, потписана од стране физичког лица, односно одговорног 
лица у правном лицу, дата под материјалном и кривичном одговорношћу, која садржи: 
- изјаву да су достављени сви докази који се односе на закуп пољопривредног 
земљишта на територији јединице локалне самоуправе на којој је поднет захтев, 
- изјаву колику површину пољопривредног земљишта поседује у свом власништву на 
територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев, 
- списак повезаних лица и површину пољопривредног земљишта коју та лица поседују у 
власништву на територији јединице локалне самоуправе на којој је поднет захтев. 
(Напомена: код физичких лица повезаним лицима сматра се: деда, баба, мајка, отац, 
деца, супружник, усвојеник, ванбрачни партнер уколико имају пребивалиште на истој 
адреси; код правних лица повезаним лицима сматра се: правно лице и/или физичко 
лице које има најмање 25% учешћа у капиталу (акција, удела или гласова). 

 

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. 

 

                                   Подносилац захтева 

 

У Кикинди,_________2016. године                                               ___________________________ 

 

 

 


