На основу члана 64. став 3., а у вези са одредбом члана 64а став 1. и 2. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 2/06, 65/08 и 41/09), Комисија
за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта расписује
ЈА В Н И П О З И В
за доставу података у циљу остваривања права
пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини за 2016. годину

Овај јавни позив упућује се :
1. свим правним и
инфраструктуре и

физичким

лицима

која

су

власници

функционалне

2. свим правним и физичким лицима која су власници објеката за узгој и држање
животиња и која се баве узгојем и држањем животиња, а у циљу производње
хране за животиње
1. ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
I По основу власништва на инфраструктури
Потребна документација и подаци које подносиоци захтева треба да доставе ради
остваривања права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури је:
1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва на
инфраструктури;
2. Извод из јавне књиге о евиденцији непокретности за укњижену непокретност,
односно за ванкњижно власништво доказ о власништву на инфраструктури
(грађевинска, односно употребна дозвола, односно извод из проспекта
приватизације којим се доказује да је та инфраструктура ушла у процену
вредности друштвеног капитала), односно извод из пописа основних средстава,
за физичка лица као доказ да су власници инфраструктуре – фактура односно
отпремница.
3. Записник Републичке пољопривредне инспекције о стању и функционалности
инфраструктуре,
4. Потврда о активном статусу Регистрованог пољопривредног газдинстава,
5. Сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине на
инвестициона улагања за инфраструктуру која је подигнута након јула 2006.
године.

II На основу власништва на објектима и узгоју животиња
Потребна документација коју треба да доставе подносиоци захтева права пречег закупа
по основу власништва на објекатима за узгој и држање животиња и која се баве узгојем
и држањем животиња у циљу производње хране за животиње је:
1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња,
2. Доказ о регистрованој фарми – Решење о утврђивању ветеринарско санитарних
услова или Регистровано пољопривредно газдинсто са 15 уматичених млечних
крава,
3. Потврда о здравственом стању животиња – прибавља се од ветеринарске станице,

4. Уверење о уматиченим животињама издато од Института за сточарство Београд,
а за АП Војводину од Пољопривредног факултета у Новом Саду - департман за
сточарство,
5. Потврда о активном статусу Регистрованог пољопривредног газдинстава.

2. ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И ДОКУМЕНАТА
Пријаве на овај јавни позив и доставу података ради остваривања права пречег закупа,
тј. попуњени образац захтева са пратећом документацијом којом се доказује
испуњавање свих услова доставити у затвореној коверти у :
Општина Сента, Општинска управа, Главни трг 1. (пријемна канцеларија, приземље),
сваким радним даном од 8 до 14 часова или на адресу: Општина Сента, Комисија за
израду годишњег програма, заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта,
Главни трг 1, са назнаком "ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ПО ЗАХТЕВУ ПРАВА ПРЕЧЕГ
ЗАКУПА".
3. ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА
се може добити у Упштинској управи Сента, канцеларија бр. 76
4. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА СА ДОКУМЕНТАЦИЈОМ
Овај јавни позив остаје отворен до 30.10.2015. године од дана објављивања у
Службеном листу општине Сента и на огласним таблама Општине Сенте и месних
заједница.
Комисија задржава право да затражи додатну документацију у складу са евентуалним
новим упутствима Министарства пољопривреде и заштите животне средине,
истовремено непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
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