
 

Образац 1
Пријава – понуда на Гавни оглас за давње у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске  – за физичка лица        

 
1. Лични подаци за физичка лица

Име и презиме

JMB

Адреса и мјесто пребивалишта

Контакт телефон

РБПГ (регистарски број газдинства)  

Број чланова домаћинства уписаних у Регистар газдинства

Пољопривредна дјелатност:      Основна               Допунска
         
Врста пољопривредне производње (означити само једну врсту производње)

          сточарска                    

           повртарска                                  

          воћарска 

Степен образовања и стручна спрема  носиоца газдинства                     Средња пољопривредна школа

                                                                                                                         Пољопривредни факултет          

             2. Подаци о механизацији

Тип и број погонских машина 

Тип и број прикључних машина 

  
             3. Подаци о објектима који служе у сврху пољопривредне производње

Објекти за складиштење пољопривредних производа          Број                  Површина                      m2

Објекти за држање стоке                                                 Број                 Површина                      m2



            
              4. Подаци о постојећем сточном фонду пољопривредног газдинства

Врста грла Број расположивих грла
Музно грло (крава) 

Говеда старости од 12 до 24 мјесеца
Овце
Козе
Расплодне свиње
Свиње у тову од 25 кг до 110 кг

Товни пилићи (један турнус)

Коке носиље (један турнус)

             5. Подаци за предметно пољопривредно земљиште за које се подноси писмена понуда

Назив  катастарске
општине

Број посједовног листа
(п. л.)

Број  катастарске
честице (к. ч.) односно 
блок-парцеле

Укупна површина
(m2)

6. Прилог уз пријаву (заокружити приложено)

1. Копија личне карте,
2. Овјерена пуномоћ, ако се понуда подноси путем пуномоћника, 
3. Копија потврде о упису у регистар пољопривредних газдинстава,
4. Доказ о уплати депозита,
5. Овјерена изјава носиоца газдинства о бављењу одређеном врстом пољопривредне производње као  
    основном или допунском дјелатношћу, посједовању одговарајуће механизације, објеката и грла стоке,
6.  овјерен уговор са другим   лицем о кориштењу механизације у сврху обраде земљишта  
   уколико се пријава односи на земљиште  из  тачке 3. подтачке 3.4.  Јавног огласа,
6. Копија дипломе о завршеној средњој пољопривредној школи или завршеном пољопривредном 
    факултету,
7. Доказ надлежног органа о статусу породице погинулих и несталих бораца, ратних војних инвалида 
    I  и II категорије,
8.  Доказ надлежног органа о статуса борца I и II категорије,
9. Фотокопија катастарски плана и посједовног листа  као доказе да земљиште у властитом посједу 
    понуђача граничи са катастарском честицом, односно блок-парцелом пољопривредног земљишта 
    која је предмет разматрања, 
10. Кућна листа, уколико понуђач није власник  посједа који граничи са пољопривредним  
    земљиштем које је предмет додјеле у закуп или  уколико лице које има право првенства у 
    складу са тачком 6. став 1. овог Јавног огласа више није носилац газдинства, а жив је, те је 
    газдинство регистровано на  члана његовог  газдинства који подноси пријаву на Јавни оглас,
11. Копија записника о испуњености услова за обнову уговора о закупу пољопривредног
      земљишта, као доказ права првенства у складу са тачком 6. став 1. овог Јавног огласа,
12.Рјешење о наслеђивању,  односи се на наследнике лица која су имала прво првенства у  
     складу са тачком 6. став 1. овог Јавног огласа, али  су преминула прије објављивања овог   
     Јавног огласа    

За  тачност  података  одговара  подносилац  пријаве – понуде  под  пуном  материјалном и кривичном
одговорношћу. 

Датум:                                                                                                      Подносилац пријаве – понуде:


