
Комисији за спровођење поступка јавног надметања за давање 

 у закуп пољопривредног земљишта у ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ oпштине Житиште 

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ 

Са прилозима 

Име и презиме/назив понуђача:__________________________________________________________________ 

Адреса:_______________________________________________________________________________ 

Телефон:_______________________________ 

Jавно надметање  број: ________________________________ 

КО_____________________________________ 

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

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

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

Прилог 1   Фотокопија докуменaта: 

 доказ о месту пребивалишта у последње 3 године (уверење из полицијске станице)   и
копија личне карте за физичка лица;

 извод из привредног регистра за правна лица (не старији од шест месеци од дана
објављивања огласа)

 извод из регистра пољопривредних газдинстава за правна лица и физичка лица (не старије
од 6 месеци)

 потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава у последње 3
године за правна лица и физичка лица

 извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха
пољопривредног земљишта правног лица у КО у којој се налази земљиште које је предмет
закупа ( не старији од 6 месеци)

 извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха
пољопривредног земљишта физичког лица у КО у којој се налази земљиште које је
предмет закупа ( не старији од 6 месеци)

 извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о власништву
пољопривредног земљишта  које се граничи са земљиштем које је предмет закупа  за
физичка лица ( не старији од 6 месеци)

Прилог 2  
 доказ о уплати депозита  /уплатница/

___________________ __________________ 
         место           датум 

____________________________________________ 

   Потпис понуђача/овлашћеног лица 
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