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ПРИЈАВA ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 

 

Име и презиме/назив понуђача:_______________________________________________________ 

Адреса:_________________________________________________________________________ 

Телефон:________________________________________________________________________ 

Право учешћа у јавном надметању има: 

- физичко лице - које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном 

статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три  (3) године у катастарској општини на 

којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је власник најмање 0,5 ха пољопривредног 

земљишта; 

- физичко лице - које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном 

статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три (3) године на територији јединице 

локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у 

државној својини које је предмет закупа; 

- правно лице – које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном 

статусу најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта најмање 10 ха у 

катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на 

територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.  

- За шифре јавног надметања број 379, 431, 435, 515, 516, 517, 528  поред горе наведене 

документације потребно је приложити елаборат за подизање воћњака који садржи све елементе 

наведене у Огласу. 

-  за шифре јавног надметања означене са  * испуњеност услова  и потребна документација  

дефинисани су у делу II тачка 4 огласа.  

-  за шифре јавног надметања означене са  **  испуњеност услова  и потребна документација  

дефинисани су у делу II тачка 5 огласа.  

 

Прилог 1 

Као доказ прилажем следећа документа:    

- Формулар за пријављивање 

- Доказ о месту пребивалишта три године 

- Фотокопија личне карте за физичка лица, односно извод из привредног регистра за правна лица (не 

старији од шест месеци од дана објављивања огласа), 

- Потврда о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства најмање три (3) године, 

 - Извод из јавне евиденције непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног 

земљишта за физичка лица (не старија од шест (6) месеци), 
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- Извод из јавне евиденције о непокретности  и катастарски план као доказ о власништву које се 

граничи са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица (не старија од шест (6) месеци), 

- Извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног 

земљишта правног лица у катастарској општини  у којој се налази земљиште које је предмет закупа 

(не старија од шест (6) месеци), 

- доказ о уплати депозита (уплатница). 

Напомена:  Понуђач је дужан да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената на увид 

Комисији за спровођење јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења 

записника са јавног надметања, преда оргиналне документе Комисији за спровођење поступка јавног 

надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Бач 

за 2017. годину 

Јављам се за јавно надметање под 

Шифром надметања број:____________________ у     К.О.______________________  

Заокружити тачне тврдње: 

o Обишао/ла сам земљште за које се пријављујем на надметање, дана____________________ 

o Нисам обишао/ла земљште за које се пријављујем на надметање, иако ми је пружена прилика 

за то 

o Упознат/а сам са садржајем објављеног огласа и прихватам све његове услове 

o Имам право учешћа из члана II тачка 1. алинеја 2. Јавног огласа и прилажем лист непокретности и 

копију плана за следећу парцелу 

KO 

_____________ 

Број катастарске 

парцеле 

Површина(ха) 

 

Дужина којом се 

граничи (м) 

    

    

    

 

У______________      Дана ____________2017. године 

 

 

                                                                                                         ______________________________ 

                                                                                         Потпис понуђача/овлашћеног лица 
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Уколико на наведеној шифри надметања не будем најбољи понуђач изјављујем да 

сам сагаласан/а да ми се изврши пренос средстава, уплаћених на име депозита, на 

наменски рачун регистрованог пољопривредног газдинства, број 

рачуна_________________________________________________________ 

отворен код_______________________________Банке. ( рачун обавезно мора да гласи 

на име и презиме подносиоца пријаве, односно носиоца РПГ) 

Прилог:копија наменског рачуна                                         

                                                                                                          ПОТПИС ПОНУЂАЧА 

             _________________________ 

 


