Кпмисији за израду предлпга Гпдишоег прпграма заштите, уређеоа и кпришћеоа
ппљппривреднпг земљишта града Кикинда за 2018. гпдину
ЗАХТЕВ
за признаваое права пречег закупа ппљппривреднпг земљишта у
државнпј свпјини пп пснпву власништва над инфраструктурпм
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 Еmail 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

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









Систем за навпдоаваое
Систем за пдвпдоаваое
Рибоак
Ппљппривредни пбјекат
Стакленик
Пластеник
Винпград у рпду
Впћоак у рпду

Запкружити пзнаку испред врсте инфраструктуре

ПОДАЦИ О ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
НА КОМЕ СЕ НАЛАЗИ ИНФРАСТРУКТУРА
Катастарска
Брпј листа
Брпј катастарске
Култура и класа
Ппвршина
ппштина
неппкретнпсти
парцеле

Укупнп:

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. Ппписна листа и коигпвпдствена дпкументација пптписана и пверена у складу са Закпнпм
п рачунпвпдству (дпставља правнп лице акп инфраструктура није укоижена у јавну
евиденцију п неппкретнпсти)
2. Записник Републичке ппљппривредне инспекције п функципналнпсти инфраструктуре
3. Сагласнпст/пдпбреое Министарства надлежнпг за ппслпве ппљппривреде на
инвестиципна улагаоа за инфраструктуру кпја је ппдигнута накпн јула месеца 2006. гпдине,
пднпснп купппрпдајни угпвпр физичкпг лица (ппднпсипца захтева)са правним лицем кпје
је ппдиглп инфраструктуру у складу са тада важећим прпписима и дпказ п власништву те
инфраструктуре .
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.

У Кикинди, _________ 2017. гпд.

Ппднпсилац захтева
___________________________

