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РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ТЕМЕРИН

Комисија за израду Годишњег   програма заштите, уређења и коришћења  
пољопривредног земљишта у државној својини

З А Х Т Е В

за признавање прaва пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини,
по основу инфраструктуре на територији општине Темерин за 2023. годину

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ (за физичко лице), односно пун назив (за правно лице):

______________________________________________________________________________

ПРЕБИВАЛИШТЕ, односно седиште (поштанским бриј, место, улица и број):

______________________________________________________________________________

БРОЈ ТЕЛЕФОНА и мобилног телефона:

______________________________________________________________________________

БРОЈ РЕГИСТРОВАНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА:

______________________________________________________________________________

*БРОЈ ФАКСА:

______________________________________________________________________________

Е-mail АДРЕСА:

______________________________________________________________________________

*МАТИЧНИ БРОЈ:

______________________________________________________________________________

*ПИБ подносиоца:

______________________________________________________________________________
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БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ:

______________________________________________________________________________

*ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФУНКЦИЈА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА:

______________________________________________________________________________

*БРОЈ ТЕЛЕФОНА И  e-mail АДРЕСА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА:

______________________________________________________________________________

*ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА ЗА КОНТАКТ, телефон, мобилни телефон и e-mail адреса:

______________________________________________________________________________

1) Поља означена * (звездицом) попуњава само правно лице

2) Сва документација мора да гласи на исто правно или физичко лице које може
бити  носилац  или  члан  Регистрованог  пољопривредног  газдинства (у  активном
статусу), оверена и потписана од стране надлежног органа који издаје исправу. 

ПРИЛОГ:

1. Захтев  за  признавање  права  пречег  закупа  по  основу  власништва  над
инфраструктуром потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у
правном лицу (доставља подносилац захтева); 

2. Доказ о власништву над пољопривредном инфраструктуром: 
а)  Извод из јавне евиденције о непокретности за пољопривредну инфраструктуру
која је укњижена у јавној евиденцији о непокретности (прибавља јединица локалне
самоуправе) и/или 
б) Пописна листа и књиговодствена документација потписана и оверена у складу са
Законом о рачуноводству за правно лице, за пољопривредну инфраструктуру која
није  укњижена  у  јавној  евиденцији  о  непокретности   (доставља  подносилац
захтева) и/или
в)  Сагласност/одобрење  Министарства  надлежног  за  послове  пољопривреде  на
инвестициона  улагања  за  инфраструктуру  која  је  подигнута  након  јула  2006.
године,  односно  купопродајни  уговор  физичког  лица  (подносиоца  захтева)  са
правним лице које је подигло инфраструктуру у складу са тада важећим прописима
(доставља подносилац захтева).

3. Записник Републичке пољопривредне инспекције (доставља подносилац захтева); 
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4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног
газдинстава у активном статусу најмање три године  (прибавља јединица локалне
самоуправе); 

          Као одговорно лице, потврђујем да су подаци наведени у захтеву и приложеној
документацији истинити и веродостојни.

У Темерину,___________2022. годинe                                         ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА

                                                                                            __________________________
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