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ЈАВНИ ППЗИВ
ЗА ДПКАЗИВАОЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ППЉППРИВРЕДНПГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНПЈ
СВПЈИНИ НА ТЕРИТПРИЈИ ППШТИНЕ ПРИЈЕППЉЕ ЗА 2017. ГПДИНУ

У складу са Закпнпм п ппљппривреднпм земљищту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др.
закпн, 41/09 и 112/2015), Кпмисија за израду Гпдищоег прпграма защтите, уређеоа и кприщћеоа
ппљппривреднпг земљищта ппщтине Пријеппље, расписује јавни ппзив свим физишким и правним
лицима, кпјим пбавещтава:
-власнике система за навпдоаваое, пдвпдоаваое, рибоака, ппљппривреднпг пбјекта,
стакленика, пластеника и вищегпдищоих засада (впћоака и винпграда кпји су у рпду) на
ппљппривреднпм земљищту у државнпј свпјини и кпји су уписани у Регистар ппљппривредних
газдинстава и налазе се у активнпм статусу најмаое три гпдине (у даљем тексту: инфраструктура)
и
- власнике дпмаћих живптиоа, кпји су и власници, пднпснп закупци пбјеката за гајеое тих
живптиоа на теритприји јединице лпкалне сампуправе на кпјпј се правп прешег закупа пстварује,
кпји су уписани у Регистар ппљппривредних газдинстава и налазе се у активнпм статуту најмаое
једну гпдину (у даљем тексту: стпшарствп),
да дпставе пптребну дпкументацију ради дпказиваоа права прешег закупа на ппљппривреднпм
земљищту у државнпј свпјини на теритприји ппщтине Пријеппље за 2017. гпдину, дп дана 31.
пктпбра 2016. гпдине.
ДПКУМЕНТАЦИЈА П ДПКАЗИВАОУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
I Пптребна дпкументација за пствариваое права прешег закупа пп пснпву власнищтва над
инфраструктурпм кпју дпставља физишкп, пднпснп правнп лице:

1. Захтев за признаваое права прешег закупа пп пснпву власнищтва над инфраструктурпм
пптписан пд стране физишкпг лица, пднпснп пдгпвпрнпг лица у правнпм лицу (дпставља
ппднпсилац захтева);
2. Извпд из јавне евиденције п неппкретнпсти (прибавља јединица лпкалне сампуправе), пднпснп
акп инфраструктура није укоижена у јавну евиденцију п неппкретнпсти правнп лице дпставља
ппписну листу и коигпвпдствену дпкументацију пптписану и пверену у складу Закпнпм п
рашунпвпдству;
3. Записник Републишке ппљппривредне инспекције (дпставља ппднпсилац захтева);
(Наппмена: Сва лица кпја су заинтереспвана за пствариваое права прешег закупа пп пснпву
инфраструктуре дужна су да благпвременп, а најкасније дп 1. септембра 2016.гпдине, ппднесу
Захтев за излазак Републишке ппљппривредне инспекције ради утврђиваоа фактишкпг стаоа на
терену. Записник је саставни деп дпкументације кпја се дпставља дп 31. пктпбра 2016. гпдине и
пбавезнп садржи ташнп наведене све катастарске парцеле, или делпве парцела, на кпјима је
утврђена функципналнпст система за навпдоаваое, пдвпдоаваое, рибоака, ппљппривреднпг
пбјекта, стакленика, пластеника, кап и рпда впћоака и винпграда.);
4. Дпказ да је ппднпсилац захтева нпсилац или шлан Регистрпванпг ппљппривреднпг газдинстава у
активнпм статусу најмаое три гпдине (прибавља јединица лпкалне сампуправе);
5. Сагласнпст/пдпбреое Министарства надлежнпг за ппслпве ппљппривреде на инвестиципна
улагаоа за инфраструктуру кпја је ппдигнута накпн јула 2006. гпдине, пднпснп купппрпдајни
угпвпр физишкпг лица (ппднпсипца захтева) са правним лице кпје је ппдиглп инфраструктуру у
складу са тада важећим прпписима (дпставља ппднпсилац захтева).
II Пптребна дпкументација за пствариваое права пречег закупа пп пснпву стпчарства кпју
дпставља физичкп, пднпснп правнп лице:
1. Захтев за признаваое права прешег закупа пп пснпву стпшарства пптписан пд стране физишкпг
лица, пднпснп пдгпвпрнпг лица у правнпм лицу (дпставља ппднпсилац захтева);
2. Рещеое п утврђиваоу ветеринарскп санитарних услпва пбјекта кап дпказ да пбјекат испуоава
услпве за гајеое живптиоа и кап дпказ да је лице власник, пднпснп закупац пбјекта за гајеое
живптиоа (дпставља ппднпсилац захтева);
3. Исправа из ветеринарске станице кпјпм се пптврђује да је ппднпсилац захтева власник дпмаћих
живптиоа (дпставља ппднпсилац захтева) ;
4. Дпказ да је ппднпсилац захтева нпсилац или шлан Регистрпванпг ппљппривреднпг газдинстава у
активнпм статуту најмаое једну гпдину (прибавља јединица лпкалне сампуправе);
5. Записник Републишкпг ветеринарскпг инспектпра (дпставља ппднпсилац захтева);

(Наппмена: Сва лица кпја су заинтереспвана за пствариваое права прешег закупа пп пснпву
стпшарства дужна су да благпвременп, а најкасније дп 1. септембра 2016.гпдине, ппднесу Захтев
Републишкпм ветеринарскпм инспектпру да утврди брпј услпвних грла, у складу са капацитетпм,
врстпм и категпријпм живптиоа из Рещеоа п утврђиваоу ветеринарскп санитарних услпва.
Укпликп Републишки ветеринарски инспектпр не затекне ниједну живптиоу у пбјекту у тренутку
кпнтрпле, кпд живптиоа кпје се узгајају у турнусима, пн пбрашунава брпј услпвних грла на пснпву
исправе лица п прпдаји,предаји на клаое и извпзу живптиоа, а највище дп капацитета из Рещеоа
п утврђиваоу ветеринарскп санитарних услпва. Записник је саставни деп дпкументације кпју
треба дпставити дп 31. пктпбра 2016. гпдине)
6. Угпвпре п закупу ппљппривреднпг земљищта закљушене са другим лицима за земљищте кпје се
налази на теритприји јединице лпкалне сампуправе на кпјпј се ппднпси захтев, а кпји су пверени
пд стране надлежнпг пргана (дпставља ппднпсилац захтева)
7. Изјава ппднпсипца захтева, пптписану пд стране физишкпг лица, пднпснп пдгпвпрнпг лица у
правнпм лицу, дату ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу, кпја садржи:
- изјаву да је дпставип све дпказе кпји се пднпсе на закуп ппљппривреднпг земљищта на
теритприји лпкалне сампуправе на кпјпј је ппднеп захтев,
- изјаву кплику ппврщину ппљппривреднпг земљищта ппседује у свпм власнищтву на теритприји
јединице лпкалне сампуправе на кпјпј се ппднпси захтев;
- списак ппвезаних лица и ппврщину ппљппривреднпг земљищта кпју та лица ппседују у
власнищтву на теритприји јединице лпкалне сампуправе на кпјпј је ппднеп захтев. (Наппмена: кпд
физичких лица ппвезаним лицима сматра се: деда, баба, мајка, птац, деца, супружник, усвпјеник,
ванбрашни партнер укпликп имају пребивалищте на истпј адреси; кпд правних лица ппвезаним
лицима сматра се: правнп лице и/или физишкп лице кпје има најмаое 25% ушещћа у капиталу
(акција, удела или гласпва)
8. Увереое из јавне евиденције п неппкретнпсти кпјим се дпказује укупна ппврщина
ппљппривреднпг земљищта кпје ппднпсилац захтева има у свпм власнищтву на теритприји
јединице лпкалне сампуправе на кпјпј се ппднпси захтев (прибавља јединица лпкалне
сампуправе);
9. Увереое из јавне евиденције п неппкретнпсти кпјим се дпказује укупна ппврщина
ппљппривреднпг земљищта кпје је у власнищтву ппвезаних лица са ппднпсипцем захтева, на
теритприји јединице лпкалне сампуправе на кпјпј се ппднпси захтев (прибавља јединица лпкалне
сампуправе накпн увида у списак тих лица кпји у изјави дпставља ппднпсилац захтева :
- кпд ппднпсипца захтева физишкпг лица: деда, баба, мајка, птац, деца, супружник, усвпјеник,
ванбрашни партнер укпликп имају пребивалищте на истпј адреси.
- кпд ппднпсипца захтева правнпг лица за сва лица кпја су наведена у претхпднп прибављенпм
дпказу из Агенције за привредне регистре п ппвезаним лицима са ппднпсипцем захтева;

Сва пгранишеоа из шлана 64а става 17. Закпна п ппљппривреднпм земљищту (угпвпр са другим
лицима, власнищтвп ппљппривреднпг земљищта, власнищтвп ппљппривреднпг земљищта
ппвезаних лица, закуп ппљппривреднпг земљищта у државнпј свпјини) пднпси се на теритприју
јединице лпкалне сампуправе где се налази пбјекат, пднпснп живптиое.
Дпкументацију из дела I ташке 2 и 4, пднпснп из дела II ташке 4, 7 и 8 јединица лпкалне
сампуправе прибавља најкасније дп 30. нпвембра 2016. гпдине.
Наппмиоемп да се кпд лица кпја испуоавају услпве за пствариваое права прешег закупа пп
пснпву стпшарства, у складу са пвим Јавним ппзивпм, ппредељиваое ппврщине ппљппривреднпг
земљищта у државнпј свпјини у Гпдищоем прпграму защтите, уређеоа и кприщћеоа
ппљппривреднпг земљищта се врщи на нашин да се ппврщина кпја им је утврђена пп брпју
услпвних грла пп записнику Републишкпг ветеринарскпг инспектпра, умаоује за ппврщину
ппљппривреднпг земљищта,у складу са шланпм 64а став 17. Закпна п ппљппривреднпм земљищту
(“Службени гласник РС”, брпј 62/06,65/08-др.закпн, 41/09 и 112/2015),
Сва дпкументација кпја се дпставља у складу са пвим Јавним ппзивпм мпра да гласи на истп
правнп или физишкп лице, кпје мпже бити нпсилац или шлан Регистрпванпг ппљппривреднпг
газдинстава и мпра бити пверена и пптписана пд стране надлежнпг пргана кпји издаје исправу.
За перипд закупа кпји је дужи пд једне гпдине, ппред уплате закупнине за прву гпдину закупа,
ради закљушиваоа Угпвпра п закупу пптребнп је дпставити средствп пбезбеђеоа плаћаоа, кпје
мпже да буде: гаранција ппслпвне банке у висини гпдищое закупнине ппљппривреднпг
земљищта или угпвпр п јемству између Министарства кап ппверипца и правнпг лица кап јемца
или дпказ п уплати деппзита у висини једне гпдищое закупнине кап средствп пбезбеђеоа
плаћаоа закупнине, а кпји ће се у слушају редпвнпг плаћаоа рашунати кап плаћена закупнина за
ппследоу гпдину закупа.
Укпликп се за катастарске парцеле кпје су ппредељене лицима пп пснпву права прешег закупа
утврди да су предмет реституције, предметне катастарске парцеле ће се изузети из даљег
ппступка даваоа у закуп.
Образац захтева мпже се преузети свакпг раднпг дана пд 10 дп 14 шаспва, у прпстпријама
Одељеоа за бучет и финансије Опщтинске управе Пријеппље, Улица Трг братства јединства , бр.1,
други спрат, канцеларија 23 .
Рпк за дпстављаое захтева и пптребне дпкументације из пвпг јавнпг ппзива је 31. пктпбар 2016.
гпдине. Захтев приспеп пп истеку датума пдређенпг у пвпм јавним ппзиву сматраће се
неблагпвременим и Кпмисија ће га вратити ппднпсипцу нептвпрен.
Захтев са пптребнпм дпкументацијпм се ппднпси неппсреднп на писарници или ппщтпм, у
затвпренпј кпверти са назнакпм на предопј страни:
„Захтев за за пствариваое права прешег закупа пп пснпву власнищтва инфраструктуре за 2017.
гпдину“ или „Захтев за пствариваое права прешег закупа пп пснпву стпшарства за 2017. гпдину“, за

Кпмисију за израду Гпдищоег прпграма защтите, уређеоа и кприщћеоа ппљппривреднпг
земљищта/ на теритприји ппщтине Прујеппље, на адресу: Одељеое за бучет и финансије
Опщтинске управе ппщтине Пријеппље, ул.Трг братства јединства, бр. 1, На пплеђини кпверте
навпди се назив/име и презиме и адреса ппднпсипца захтева. Кпнтакт пспба за све инфпрмације у
вези са пвим јавним ппзивпм је Снежана Дивац, телефпн: 033-714-073, email:______/___________
или лишнп у прпстпријама Одељеоа за Бучет и финансије Опщтинске управе Пријещппље, Улица
Трг братства јединства бр.1 други спрат, канцеларија 23.
Овај јавни ппзив пбјавити на интернет страници ппщтине Пријеппље www. opstinaprijepolje.rs и
oгласним таблама месних заједница.
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