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ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ 

Са прилозима 

Име и презиме/назив понуђача:____________________________________________________ 

Адреса:________________________________________________________________________ 

Телефон:_______________________________________________________________________ 

ЈМБГ: _________________________________________________________________________ 

Матични број:_______________________, ПИБ:______________________________________ 

Јавно надметање  број: ___________________________________________________________ 

КО____________________________________________________________________________ 

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

дана____________________ 

o Нисам обишао/ла сам земљиште за које се пријављујем на надметање, иако ми је 

пружена прилика за то 

o Прочитао/ла сам објављен оглас, упознат/а сам са његовим садржајем и прихватам све 

његове услове 

       Прилог 1. 

 Доказ:  Фотокопија  документа  

o за физичка лица доказ о месту пребивалишта у последње три године  

o за правна лица извод из привредног регистра (не старији од 6 месеци до дана 

објављивања огласа-АПР). 

o потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава у 

последње три године 

o доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у 

КО у којој се налази предметно надметање (препис листа непокретности не старији од 6 

месеци) 

o  доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта физичког лица 

у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа (препис 

листа непокретности не старији од 6 месеци) 

o доказ о власништву пољопривредног земљишта  физичког лица које се граничи 

са земљиштем које је предмет закупа (препис листа непокретности не старији од 6 

месеци) и копија плана 
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У првом кругу јавног надметања право учешћа има: 

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

активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у 
катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је је 
власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;  

- физичко лице - уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у 

активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три 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.  

 Прилог 2.  

 Доказ о уплати депозита ( страна 3.) 

 ________________________________________________________________ 

НАПОМЕНА:Депозит мора бити уплаћен од стране лица које учествује на јавном 

надметању, односно забрањено је да депозит буде уплаћен од стране другог правног или 

физичког лица, из разлога што постоји забрана учешћа на јавном надметању  лица за која 

Комисија утврди да су учествовала на јавном надметању у своје име, а у корист и за рачун 

другог лица. 

 Прилог 3. 

 Попуњен образац за враћање депозита (стр.4) 

    НАПОМЕНА: 

Ако се  исто лице пријављује за више бројева јавних надметања документација из 

Прилога 1., се прилаже у коверти код једног надметања, са посебном напоменом у свим 

осталима. 

Документација из Прилога 1. се налази у коверти за јавно надметање бр._________. 

______________место_____________________датум 

_____________________________________________ 

Потпис понуђача/овлашћеног лица 
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Налог за уплату депозита за јавно надметање: 
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ОБРАЗАЦ ЗА ВРАЋАЊЕ ДЕПОЗИТА 

Због потребе враћања уплаћеног депозита потребно је назначење: 

A befizetett letét visszaigénylése végett kérem hogy jelöljék meg a következőket: 

Број јавног надметања: _______ 

A nyilvános árverés száma: _______ 

Катастарска општина јавног надметања: _____________________________________ 

A nyilvános árverés tárgyának kataszteri községe: ___________________________________ 

Број текућег  рачуна понуђача: ______________________________________ 

Код _______________________ банке 

Az ajánlattevő folyó száma: ___________________________________________ 

A bank neve: ________________________________ 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

o Име и презиме односно назив фирме: __________________________________________ 

Vezeték- és utónév illetve a cég neve: ______________________________________________ 

Адреса: _______________________________________ 

Lakcím: _______________________________________ 

ЈМБГ: ________________________________________ 

Személyi szám: __________________________________ 

Матични број за правна лица: ____________________________________ 

A jogi személyek, cégszáma: _________________________________________ 


