Комисији за израду предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији oпштине Бачка Топола
ЗАХТЕВ
за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини,
по основу сточарства
на територији општине Бачка Топола за 2023. годину
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
Име и презиме (за физичко лице),
oдносно пун назив (за правно лице)
Пребивалиште, односно седиште
(поштански број, место, улица и број)
Број телефона и број мобилног телефона
Е-mail адреса
Број Регистрованог пољопривредног
газдинства
ЈМБГ (за физичко лице), oдносно матични број
(за правно лице):
*Име, презиме и функција одговорног
лица1
*Број телефона, број мобилног телефона и еmail адреса одговорног лица
*Име и презиме лица за контакт, број
телефона, број мобилног телефона и еmail адреса

1

Поља означена звездицом попуњава само правно лице.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА2
КОЈУ ДОСТАВЉА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
1. Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини,
по основу сточарства, на територији општине Бачка Топола за 2023. годину, потписан од
стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу
2. * а) Потврду о броју условних грла коју издаје Пољопривредни факултет Нови Сад, Департман
за сточарство – за животиње у систему уматичења;
б) Записник Републичког ветеринарског инспектора – за животиње које нису у систему уматичења
3. Уговори о закупу пољопривредног земљишта закључени са другим лицима за земљиште које
се налази на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев, а који
су оверени од стране надлежног органа
4. Изјава подносиоца захтева, потписана од стране физичког лица, односно одговорног лица у
правном лицу, којом даје сагласност да се изврши провера података код надлежних органа
који су неопходни за реализацију јавног позива
5. **Изјава подносиоца захтева о тачности података, потписана од стране физичког лица,
односно одговорног лица у правном лицу, дата под кривичном, прекршајном и материјалном
одговорношћу, која садржи:
- изјаву да је доставио све доказе који се односе на закуп пољопривредног земљишта на
територији локалне самоуправе на којој је поднео захтев,
- списак повезаних лица (назив правног лица са матичним бројем/име и презиме физичког
лица, сродство и јмбг)

2–

Заокружити број;
Сва достављена документација мора да гласи на исто правно лице или физичко лице, које може бити носилац или члан
Регистрованог пољопривредног газдинства (у активном статусу). Документација мора бити оверена и потписана од стране
надлежног органа који издаје исправу;
- * Уколико је правно или физичко лице власник више врста животиња, за сваку врсту животиња доставља посебну потврду,
односно записник. Записником се утврђује број условних грла која обрачунава на основу затеченог стања, односно исправе лица о
продаји, предаји на клање и извозу животиња. Потврда, односно Записник је саставни део документације коју треба доставити до
31. октобра 2022. године.
- **код физичких лица и предузетника- повезаним лицима сматра се: деда, баба, мајка, отац, деца, супружник, усвојеник и
усвојилац, ванбрачни партнер уколико имају пребивалиште на истој адреси; код правних лица - повезаним лицима сматра се:
правно лице и/или физичко лице, односно предузетник које има најмање 25% учешћа у капиталу (акција, удела или гласова), а код
задруге повезаним лицем сматра се физичко лице-члан задруге.
-

Као одговорно лице, потврђујем да су подаци наведени у захтеву и приложеној документацији
истинити и веродостојни.

Подносилац захтева
Датум:

2022.године

