
Комисији за израду Годишњег програма заштите ,уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији општине Александровац за 2017.годину 

 

ЗАХТЕВ 

 

За признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини,по основу 

власништва на инфраструктури,на територији општине Александровац за 2017.годину. 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА 

Име и презиме(за физичко лице)односно 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 и е-mail адреса одговорног лица  

Име и презиме лица за контакт,телефон ,мобил.  

ПОДАЦИ О ИНФРАСТРКТУРИ КОЈА СЕ НАЛАЗИ ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ 

СВОЈИНИ 

Власник сам(обележити знаком Х у пољу у 

левој колони) 

Опис инфраструктуре 

 Функционалног система за наводњавање и 

одводњавање 

 

 Рибњака  

 Вишегодишњих засада старијих од 3 

године ,а млађих од 15 година у роду 

 

 Винограда старијих од 3 године ,а млађих 

од 30 година у роду 

 

 Функционалних пољопривредних објекта  

ПОДАЦИ О ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  ЗА КОЈЕ СЕ ПОДНОСИ ЗАХТЕВ 

Катастарска 

општина 

Број поседованог 

листа или листа 

непкретности 

Број катастарске 

парцеле 

Култура и класа Површина(ха,ари,м
2)

) 

     

     

     

     

     

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1.Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури 

2.Препис листа непокретности(ако је успостављен нови операт),односно препис поседованог 

листа(ако није успостављен нови операт)односно извод из земљишних књига(где није успостављен 



катастар непокретности)за све катастарске парцеле које су предмет пријаве(не старији од 6 месеци) 

3.Потврду о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава(не старији од шест месци) 

4.Записник Републичке пољопривредне инспекције о стању и функционалности инфраструктуре са 

наведеним катастарским парцелама које су предмет захтева. 

У случају да ифраструктура није укњижена у јавне књиге о евиденцији непокретности потребно је 

доставити уместо доказа под тачком 4. 

а)Записник Републичке пољопривредне инспекције о постојању функционалне инфраструктуре; 

б)Доказ о власништву на инфраструктури (грађевинска ,односно употребна дозвола,односно 

вредности друштвеног капитала),односно извод из пописа основних средстава) и  

ц)Сагласност Министарства пољопривреде,шумарстваи водопривреде на инвестициона улагања за 

инфраструктуру која је подигнута након јула 2006.година и доказ о власништву те 

инфраструктуре(фактура) 

 

Као одговорно лице ,потврђујем  да су подаци наведени у захтеву и приложеној 

документацији истинити и веродостојни. 

 

 

                                                                                                Подносилац захтева 

                                                                          _______________________________ 

 

Датум:__________201_,Године 

 


