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Република  Срби ја  
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:  Датум одржавања 
јавн.надметања:  

 

Подаци о јавном 
надметању 

Место одржавања 
јавн.надметања:  зграда општине Неготин Време одржавања 

јавн.надметања: 
 

 

Шифра број:  
 

Подаци о 
локацији 
земљишта које 
се лицитира 

 
Катастарска општина:  

 

1. За физичка лица  - фотокопија личне карте или очитана лична карта са чипом 

2. За правна лица –  фотокопија Извода из привредног регистра не старији од 6 месеци до дана објављивања огласа 

3. Доказ о уплати депозита за физичка лица: потврда о извршењу налога за уплату или налога за исплату који банка 
издаје на захтев клијента, а у којој су наведени сви подаци којима се потврђује да је депозит плаћен.  

4. Доказ о уплати депозита за правна лица: потврда о извршењу налога за уплату или налога за исплату или налога за 
пренос, који банка издаје на захтев клијента, а у којој су наведени сви подаци којима се потврђује да је депозит плаћен. 

5. Доказ о уплати административних такси 

6. Оверено пуномоћје од надлежног органа за овлашћеног представника понуђача.  
7. Фотокопија потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава из текуће године. 
8. За јавна надметања оглашена за период од 20 година Елебоарат за подизање воћњака који садржи кратак опис 

инвестиције, врсту, сортимент, динамику радова и предмер и предрачун радова 

 

9. За јавна надметања оглашена за период од 40 година Елебоарат за подизање вингорада који садржи кратак 
опис инвестиције, врсту, сортимент, динамику радова и предмер и предрачун радова 

 

Тар.бр. Такса Прималац Износ Жиро-рачун Позив на број 
1 Реп.админ.такса Буџет Р.Србије 300,00 840-742221843-57 97    76-072 

 

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

НАПОМЕНА: 
 

Доказе под редним бројевима 1, 2, 7, 8 и 9 понуђачи су дужни да доставе Комисији у оригиналу непосредно пре почетка јавног 
надметања. 

 

 

  

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/ 

Образац ОУЦ
~ЗС

~
320.2~ПЈН

-ЗПЗ
 

 

 
Подаци о 

подносиоцу 
захтева 

 

 
Потребна 
документа 
уз пријаву 

Приложена 
такса 


