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ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА 

________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАН УЗ ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ ЗАКУПА У ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ПРВЕНСТВА ЗАКУПА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

 Београд, Немањина 22-26 

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПРВЕНСТВА ЗАКУПА 

Овим изјављујемо да прихватамо услове и захтеве дефинисане Уредбом o условима, 
начину и поступку за остваривање права првенства закупа, критеријумима за 
утврђивање висине закупнине за право првенства закупа, као и документацију која се 
доставља уз захтев за остваривање права првенства закупа. 

Кратак опис инвестиционог 
улагања 

Подаци о планираној 
инвестицији 

Укупна планирана инвестиција 

Планирани број новоотворених 
радних места 

Општина/град: 

Подаци о подручју и ближој 
локацији за коју постоји 

интересовање за улагање*    
(навести и друге локације 

уколико се инвестициони план 
односи на више локација) 

Парцеле: 

Катастарска општина: 

Површина (ха, ар, m2): 

Место и датум 
(датум подношења захтева): 

______________ 

М.П. 
 Потпис овлашћеног лица: 

_______________________ 
(Потпис) 

______________________ 
(Име и презиме-попунити 

читко,штампаним словима) 

* Уколико је број катастарских парцела већи од пет, потребно их  је унети у excel табелу са катастарским парцелама, која се налази у прилогу овог 
захтева.  Табелу је потребно одштампати, потписати и печатирати,  доставити уз захтев, а такође доставити и у електронском облику на маил адресу 
marko.majstorovic@minpolj.gov.rs
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ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О  ИНВЕСТИТОРУ 

1. Пословно име: 
2. Датум регистрације/оснивања правног лица: 
3. Регистрована основна делатност: 
4. Остале делатности које Инвеститор обавља: 
5. Седиште (адреса): 
6. Матични број: 
7. ПИБ: 
8. Број телефона, број факса и е-mail адреса: 
9. Интернет страница: 

10. Основни капитал (структура власништва): 
Домаћи капитал: 
Страни капитал: 

11. Укупни капитал (књиговодствена вредност): 

12. Законски заступници: 

1.Име и презиме:
Функција: 
Телефон: 
E-mail:

2.Име и презиме:
Функција: 
Телефон: 
E-mail:

3.Име и презиме:
Функција: 
Телефон: 
E-mail:

13. Контакт особа: 

Име и презиме: 
Функција: 
Телефон: 

Факс: 
Мобилни: 

E-mail:
14. Основни подаци - референце: * 

15. 

Повезана лица     
(навести исте податке 

уколико има више 
повезаних лица) 

Пословно име: 
Година оснивања: 

Седиште: 
Матични број: 

Регистрована основна делатност: 
Број телефона и факса: 

E-mail:
Интернет страница: 

__________________________ 
*Основни подаци о подносиоцу захтева су нарочито подаци о квалификованости подносиоца захтева, односно квалификованости лица која ће
учествовати у управљању пројектом улагања, искуству у бављењу пољопривредном делатношћу, односно делатношћу у области пољопривредно-
прерађивачке индустрије, подаци о ранијем учешћу у реализацији сличних инвестиционих пројеката уколико их је било и њиховој успешности и други 
подаци који се односе на референце подносиоца захтева. (Члан 7. став 3  Уредбе о условима, начину и поступку за остваривање права првенства закупа,
критеријумима за утврђивање висине закупнине за право првенства закупа, као и документацији која се доставља уз захтев за остваривање права 
првенства закупа). 
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ПОПУЊАВА СЕ САМО УКОЛИКО ЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ПРЕТХОДНО 
ОБАВЉАО ПРИВРЕДНУ АКТИВНОСТ (СКРАЋЕНИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ) 

16. 

Остварени приходи, имовина, 
капитал, обавезе, 

добит/губитак у претходне три 
године (у еврима): 

Година: 

За компанију 
Инвеститора: 

За повезана лица, 
односно групацију 

(уколико је компанија 
део групације): 

17. 
Просечан број запослених у 

претходне три године (на 
неодређено и одређено): 

Година: 

За компанију 
Инвеститора: 

За повезана лица, 
односно групацију 

(уколико је компанија 
део групације): 

18. 
Број запослених на неодређено 

и одређено време у тренутку 
подношења пријаве: 

Година: 
За компанију 
Инвеститора: 

За повезана лица, 
односно групацију 

(уколико је компанија 
део групације): 

19. Површина пољопривредног 
земљишта у коришћењу (закуп): 

Година: 
Србија: 

Иностранство: 

20. Површина пољопривредног 
земљишта у власништву: 

Година: 
Србија: 

Иностранство: 

НАПОМЕНА: Поред обавезних података садржаних у обрасцу, образац може 
да садржи и друге податке који служе у прилог афирмације пројекта 

М.П. Потпис овлашћеног лица: 

_______________________ 
(Потпис) 

______________________ 
(Име и презиме-попунити 

читко,штампаним словима) 

Место и датум 
(датум подношења захтева): 

______________ 
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ИЗЈАВА 

Ја, ____________________(име и презиме), ЈМБГ___________________, као одговорно 
лице, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да против 
правног лица _____________(пословно име), _________(седиште),__________(адреса), 
МБ:_________, подносиоца захтева за остваривање права првенства закупа, није 
покренут претходни стечајни поступак или поступак стечаја или ликвидације. 

МЕМОРАНДУМ ПРАВНОГ ЛИЦА 

М.П.  Потпис овлашћеног лица: 

________________________ 
(Потпис) 

______________________ 
(Име и презиме-попунити 

читко,штампаним словима) 

ОБРАЗАЦ 1

Место и датум 
(датум подношења захтева): 

______________ 
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ИЗЈАВА

Ја, ____________________(име и презиме), ЈМБГ___________________, као одговорно 
лице, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да правно лице 
_____________(пословно име), _________(седиште),__________(адреса), МБ:_________, 
које је подносилац захтева за остваривање права првенства закупа, као ни његова 
повезана лица, нису учествовала  у неуспелим приватизацијама. 

МЕМОРАНДУМ ПРАВНОГ ЛИЦА 

М.П. Потпис овлашћеног лица: 

________________________ 
(Потпис) 

______________________ 
(Име и презиме-попунити 

читко,штампаним словима) 

ОБРАЗАЦ 2

Место и датум 
(датум подношења захтева): 

______________ 
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ИЗЈАВА 

Ја, ____________________(име и презиме), ЈМБГ___________________, као одговорно 
лице, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да правно лице 
_____________(пословно име), _________(седиште),__________(адреса), МБ:_________, 
које је подносилац захтева за остваривање права првенства закупа нема неизмирене 
обавезе према Републици Србији.  

МЕМОРАНДУМ ПРАВНОГ ЛИЦА 

М.П. Потпис овлашћеног лица: 

________________________ 
(Потпис) 

______________________ 
(Име и презиме-попунити 

читко,штампаним словима) 

ОБРАЗАЦ 3

Место и датум 
(датум подношења захтева): 

______________ 
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