
ПРИЈАВА ЗА ЈАВНП НАДМЕТАОЕ 

Име и презиме/назив ппнуђача:_____________________________________________________ 

Адреса:___________________________________________________________________________ 

Телефпн:___________________ мпб:__________________________________________________ 

- физичкп лице - кпје је уписанп у Регистар ппљппривредних газдинстава на теритприји 

јединице лпкалне сампуправе на кпјпј се налази предметнп земљиште и има активан статус, има 

свпјствп псигураника ппљппривредника кпд Републичкпг фпнда за пензијскп и инвалидскп 

псигураое, са пребивалиштем у катастарскпј ппштини на кпјпј се налази земљиште кпје је 

предмет закупа и кпје је власник најмаое 0,5 ха ппљппривреднпг земљишта у истпј катастарскпј 

ппштини. 

- физичкп лице - кпје је уписанп у Регистар ппљппривредних газдинстава и има активан 

статус, има свпјствп псигураника ппљппривредника кпд Републичкпг фпнда за пензијскп и 

инвалидскп псигураое, са  пребивалиштем на теритприји јединице лпкалне сампуправе кпја 

спрпвпди јавнп надметаое, а чија се парцела граничи са земљиштем у државнпј свпјини кпје је 

предмет закупа. 

- правнп лице – кпје је уписанп у Регистар ппљппривредних газдинстава и има активан 

статус, кпје је власник најмаое 10 ха ппљппривреднпг земљишта у катастарскпј ппштини у кпјпј се 

налази земљиште кпје је предмет закупа и има седиште на теритприји јединице лпкалне 

сампуправе кпјпј припада та катастарска ппштина. 

Кап дпказ прилажем пргинална дпкумента на увид: 

- Фпрмулар за пријављиваое  

-дпказ п месту пребивалишта за физичка лица-кппија личне карте, пднпснп, извпд из 

привреднпг регистра (не старији пд шест месеци дп дана пбјављиваоа пгласа) за правна лица 

- пптврда п активнпм статусу у Регистру ппљппривредних газдинстава из текуће гпдине 

- дпказ п власништву најмаое 0,5 ха ппљппривреднпг земљишта у катастарскпј ппштини на кпјпј 

се налази земљиште кпје је предмет закупа за физичка лица, 

-дпказ п власништву ппљппривреднпг земљишта кпје се граничи са земљиштем кпје је предмет 

закупа за физичка лица, (лист неппкретнпсти и кппија плана) 

-дпказ п власништву најмаое 10 ха ппљппривреднпг земљишта правнпг лица у КО у кпјпј се 

налази предметнп надметаое,( лист неппкретнпсти) 

- дпказ п свпјству псигураника ппљппривредника кпд Републичкпг фпнда ПИО. (Пптврда)  

-Дпказ п уплати деппзита 

Наппмена: Кпмисији за спрпвпђеое ппступка јавнпг надметаоа најппвпљнији ппнуђач је дужан 

да накпн закључеоа записника са јавнпг надметаоа, преда пригинале дпкумената. 

 

 



Јављам се за јавнп надметаое ппд : 

Шифрпм надметаоа брпј:____________________________ У К.П___________________ 

Запкружити тачне тврдое: 

 Пбишап/ла сам ппљппривреднп земљиште за кпје се пријављујем, дана _____________ 

(пбавезнп уписати датум) 

 Нисам пбишап/ла земљиште за кпје се пријављујем на надметаое, иакп ми је пружена 

прилика за тп 

 Уппзнат сам са садржајем пбјављенпг  пгласа и прихватам оегпве услпве 

 Имам правп учешћа из члана  II тачка 1 алинеја 2 Јавнпг пгласа и прилажем лист 

неппкретнпсти и кппију плана за следећу парцелу: 

 
К.П. 
______________ 
 

 
Брпј катастарске 

парцеле 

 
Ппвршина (ха) 

 
Дужина кпјпм се 
граничи (м) 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 

ППТПИС ППНУЂАЧА 

У _____________        Дана: __________2015.г.                                    _____________________________ 

 

Укпликп на наведенпј шифри надметаоа не будем најбпљи ппнуђач 

изјављујем да сам сагласан/а да ми се изврши пренпс средства, 

уплаћених на име деппзита, на наменски рачун регистрпванпг 

ппљппривреднпг газдинства, брпј рачуна _________________________ 

птвпрен кпд _________________ Банке . (рачун пбавезнп мпра да гласи на име и 

презиме ппднпсипца пријаве, пднпснп нпсипца РПГ) 

Прилпг: кппија наменскпг рачуна. 

 

ППТПИС ППНУЂАЧА 

________________________________ 

 



 

 

 

 

 


