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Одељење за друштвене делатности,  

привреду и развој 

 

Одсек за друштвене делатности и привреду 

 

Овај образац  израдила је Служба ОУЦ Општинске управе општине Неготин. Његово умножавање и неовлашћена продаја није дозвољена. 

                   

Република  Срб и ј а  
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ДАТУМ ПРИЈЕМА:  
ОРГАН 

ОРГ. 
ЈЕДИН. 

Б Р О Ј ПРИЛОГ ТАКСА 

IV 05 320 –    
    

Предмет 
 захтева 

ПРИЈАВА НА ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

 

 
 

 А.) ПРАВНО ЛИЦЕ  Б.) ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 
   

Назив   Презиме и име  
     

Адреса   Место  
     

ПИБ   Улица и бр.  
     

Матични број          Матични број              
     

 

 

 
Бр. јавн. огласа: 320-483/2017-II/05 

Датум одржавања 
јавн.надметања: 

16.08.2017.год 
 

Место одржавања 
јавн.надметања:  

зграда општине Неготин 
Време одржавања 

јавн.надметања: 
12 часова 

 

Подаци о локацији 

земљишта које се 
лицитира 

 

Шифра број:  
 

Катастарска општина:  
 

  ПРАВНА ЛИЦА  ФИЗИЧКА ЛИЦА 
  

1 
Формулар за пријављивање (попуњен у целости и 
потписан); 

1 Формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан); 

2 Доказ о уплати депозита 2 Доказ о уплати депозита 

3 Доказ о уплати административних такси 3 Доказ о уплати административних такси 

4 
Потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних 
газдинстава у  последње три године 

4 
Потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних 
газдинстава у  последње три године 

5 

Извод из привредног регистра (не старији од шест месеци 
до дана објављивања огласа) као доказ да има седиште 
на територији јединице локалне самоуправе којој припада 
катастарска општина у којој се налази земљиште које је 
предмет закупа 

5 
Доказ о месту пребивалишта у последње три године- 
(уверење о пребивалишту издато од стране ПС ) 

6 

Извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о 
власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта 
правног лица у катастарској општини у којој се налази 
земљиште које је предмет закупа (не старији од шест 
месеци). 

6 
Извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о 
власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта (не 
старији од шест месеци); 

7  7 

Извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план 
као доказ о власништву пољопривредног земљишта које се 
граничи са земљиштем које је предмет закупа(не старији од 
шест месеци)- само за она физичка лица која немају место 
пребивалишта у КО која је предмет надметања 

 

 Тар.бр. Такса Прималац Износ Жиро-рачун Позив на број 

1 Реп.админ.такса Буџет Р.Србије 310,00 840-742221843-57 97    76-072 

2 Депозит Буџет о. Неготин  840 – 718804 – 26  97    76-072 

 

НАПОМЕНА: Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената. Овлашћени представник понуђача 
дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа. 
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Закон.заступн. или пуномоћник /Потпис подносиоца/ 

  

/Адреса закон.заступн.пуномоћ. заједн. предст. / /Адреса подносиоца/ 

  

/ЛК бр. закон.заступн.пуномоћ.заједн. предст. / /Број личне карте подносиоца/ 

  

    /Мобилни или фиксни телефон / /Датум подношења/     /Мобилни или фиксни телефон подносиоца/ 
 

 

Подаци о 
подносиоцу 

захтева 

Подаци о 
јавном 

надметању 

Приложена 
такса 

 

 
 
 

Потребна 

документа  

mailto:ouc.negotin@yahoo.com
http://www.negotin.rs/
http://www.invest.negotin./

