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ЈАВНИ ПОЗИВ 
 
 
 

 Да би испоштовали члан 64а Закона о пољопривредном земљишту 
(“Службени  гласник РС”, бр. 62/2006, 65/2008 - др. закон 41/2009)  Комисија за 
израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта, позива  власнике инфраструктуре која се налази на државном 
земљишту и лица (правна и физичка) која се баве узгојем и држањем животиња, а  
заинтересовани су за закуп државног пољопривредног земљишта  да у законском 
року ( до 30.10.2012.г.) Комисији за израду годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта доставе захтеве са потребном 
документацијом. 
 Потребна документација коју, корисници права пречег закупа по основу 
власништва на инфраструктуру (систем за одводњвање и наводњавање, 
рибњаци, вишегодишњи засади старији од три године, а млађи од 15 година, 
виногради старији од три године, а млађи од 30 година у роду и функционални 
пољопривредни објекти), достављају Комисији за израду годишњег програма : 
 

1. Захтев за признавања права пречег закупа по основу власништва на 
инфраструктури; 

2. Извод из јавне књиге о евиденцији непокретности и 
3. Записник Републичке пољопривредне инспекције о стању и 

функционалности инфраструктуре. 
 

 У случају да инфраструктура није укњижена у јавне књиге о евиденцији 
непокретности  потребно је доставити: 
 

1. Захтев за признавања права пречег закупа по основу власништва на 
инфраструктури; 

2. Записник Републичке пољопривредне инспекције о постојању  
функционалне инфраструктуре. 

3. 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). 

 
 



 
 
 

 Потребна документација коју корисници права пречег закупа по основу 
узгоја животиња: 

1. Захтев за признавања права пречег закупа по основу узгоја  и држања 
животиња; 

2. Доказ о регистрованој фaрми - Решење о утврђивању ветеринарско 
санитарних услова. 

3. Уверење или потврда о здртавственом стању животиња - прибавља се 
од ветеринарске станице и 

4. Уверење о уматиченим животињама издата од Института за 
сточарство Београд. 

 
 Документација се доставља на адресу: ул. Балканска бр.2, 18320 
Димитровград или се предаје на писарници Општине Димитровград, назначено: за 
Комисију за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта по основу права пречег закупа. 
 За све додатне информације особа за контакт је Ивица Матов, тел: 010-360-
882. 
 
 
 
 
       Председник комисије  
              Ивица Матов 
 
      ________________________________ 


