
                                                                           

Потребна документација за давање у закуп обрадивог пољопривредног земљишта у 

2015. години 

 

Уз захтев, који је саставни део конкурса и који мора бити читко попуњен 

штампаним словима, будући корисник подстицајних средстава за обрадиво 

пољопривредно земљиште дато у закуп мора поднети следећу документацију: 

1) Доказ о власништву обрадивог пољопривредног земљишта које се даје у закуп 

(Извод из земљишно-књижног улошка или Препис листа непокретности); 

2) Уговор о закупу обрадивог пољопривредног земљишта. Уговор мора бити 

прописно оверен од стране надлежног суда односно јавног бележника (нотара); 

3) Копију легитимације носиоца регистрованог пољопривредног газдинства или 

Уверење о регистрацији пољопривредног газдинства за лице које даје обрадиво 

пољопривредно земљиште у закуп; 

4) Копију легитимације носиоца регистрованог пољопривредног газдинства или 

Уверење о регистрацији пољопривредног газдинства за лице које узима обрадиво 

пољопривредно земљиште у закуп односно доказ да је закупац члан регистрованог 

пољопривредног газдинства;     

5) Доказ о отвореном текућем рачуну у банци; 

6) Доказ о власништву над парцелама обрадивог пољопривредног земљишта (Извод 

из земљишно-књижног улошка или Препис листа непокретности) за лице које 

узима обрадиво пољопривредно земљиште у закуп у случају када се његове 

парцеле граниче са земљиштем које се даје у закуп; 

7) Копија плана предметних парцела у случају када се парцеле обрадивог 

пољопривредног земљишта  закуподавца и закупопримца граниче. 

 

 

                                                                                                                       Контакт особа 

  Александар Андрић 

                                                                                      Контакт телефон 

 011 33 48 046 



                                                                           

 П Р И Ј А В А 

 

на конкурс за доделу средстава према програму коришћења средстава за обрадиво пољопривредно  

земљиште  дато у закуп у 2015. години на територији Републике Србије, осим аутономних покрајина у 

2015. години: 

 Основни подаци о кориснику средстава и закупцу земљишта   

 

Име и презиме подносиоца захтева   
Тачна адреса и телефон   
Број пољопривредног газдинства  
Банка и број рачуна  
Име и презиме закупца земљишта   
Тачна адреса и телефон  
Број пољопривредног газдинства  
 

 Уговор(и) о закупу обрадивог пољопривредног земљишта  
Датум закључења уговора (када је 

сачињен)  
 

Број и датум овере Уговора  
 

 Подаци о обрадивом пољопривредном земљишту  
Општина Катастарска 

општина 
Број 

парцеле 
Култура Класа Површина 

(ха) 
Укупна површина дата у закуп 

  

 

     

       

       

       

       

       

       
Да ли се парцеле граниче или не и бројеви парцела 

датих у закуп које се граниче са парцелама у 

власништву  закупопримца земљишта 

 

Рок закупа (од 2015. године до 20      .  године)         
Новчани износ који се тражи од министарства 
-површина (ха,ар,м2X8.000 дин.) =  _____________ 
-површина (ха,ар,м2X10.000 дин.) =   

_____________ 
 

 

 
УКУПНО:_____________________ дин. 

Уз овај захтев прилажу се следећа документа ( обавезно  навести ): 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

Потпис подносиоца захтева 

 

 

Напомена: због могућности евидентирања више закупаца земљишта и већег броја парцела датих у закуп није 

неопходно користити образац у овом облику али мора да садржи све тражене податке. 



                                                                           

 


