
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗАКУПЦИМА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ                  

СВОЈИНИ КОЈИ СУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО НА ВИШЕГОДИШЊИ ЗАКУП 

 

Поштовани, 

               Како је чланом 12. став 2. Правилника о условима и поступку давања у закуп и коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини ( "Сл. гласник РС", бр 16/2017, 111/2017, 18/2019 и 45/2019) 

прописано је да „Уговор о закупу пољопривредног земљишта по праву пречег закупа по основу сточарства 
закључен на период дужи од годину дана, садржи и обавезу закупца да одржава број условних грла на 

основу ког је закључио уговор, као и да сваке наредне године од године у којој је закључен уговор, 

достави утврђену врсту и број условних грла у складу са чланом 6. став 1. тачка 3) овог правилника. „ 

С обзиром на горе наведено, дужни сте да до 30.октобра 2019. године на писарници Општинске 

управе Бачка Топола доставите следеће: 

  (1) ако су домаће животиње у систему уматичења потврда о условним грлима:  

- за домаће животиње које се налазе на територији Аутономне покрајине Војводине - потврда 

коју издаје Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду - Департман за сточарство;  

(2) ако домаће животиње нису у систему уматичења записник Републичког ветеринарског 

инспектора којим је утврђен број условних грла која се обрачунавају на основу затеченог стања 
и исправе лица о продаји, предаји на клање и извозу животиња водећи рачуна о капацитету 

објекта за држање тих животиња;  

С тим што сте дужни да благовремено поднесете Захтев за излазак Републичке ветеринарске 

инспекције, и то најкасније до 15. септембра 2019. године. 

          Закупци који су остварили право на вишегодишњи закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини дужни су и да изврше уплату закупа до 30.09.2019. године на рачун број 840-741522843-14, модел 

97, позив на број 62-206, прималац буџет РС, сврха уплате- закупнина за 2019/2020 годину по уговору број ( 

навести број уговора) и уплата се врши по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате. 

За све информације се можете обратити Оливери Ненадић и Слађани Мудринић на бр. тел. 024/715-310 лок 

119. 

 

 


