Образац бр. 1а

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

ЗАХТЕВ ЗА УПИС, ОБНОВУ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРИЈАВУ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА ПОРОДИЧНОГ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА У РЕГИСТРУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ - ПОЉОПРИВРЕДНИК
ПОПУНИТИ ВЕЛИКИМ ШТАМПАНИМ СЛОВИМА
ПОПУЊАВА УПРАВА
1 организациона јединица Управе

БПГ

ПОПУЊАВА НОСИЛАЦ ПОРОДИЧНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА
2 врста промене (означити-х)
 - упис у регистар  - обнова регистрације  - промена података
3 организациони облик
комерцијално газдинство
некомерцијално газдинство
у 3 у одговарајући организациони облик уписати крстић. Носилац се изјашњава о организационом облику свог газдинства
4 ЈМБГ
5 презиме
6 име
7 датум рођења
8 место рођења
9 држава рођења
10 пол
М Ж
у 4-10 уписати податке за носиоца ПГ; одговарајући пол означити крстићем
11 радна активност
12 школовање
у 11 – уписати шифру радне активности носиоца ПГ
1. Бави се искључиво пољопривредом
2. Пољопривреда је претежна делатност (више од 50% радног времена)
3. Пољопривреда је додатна делатност (мање од 50% радног времена)
4. Пензионер (у случају непостојања формалног статуса пензионера,
попуњавају особе старије од 65 година)

у 12 – уписати шифру школовања носиоца ПГ;
1/ незавршена основна школа;
2/ основна школа;
3/ средња школа;
4/ виша школа;
5/ факултет

13 број чланова ПГ
у 13 – уписати број чланова који живе и раде на пољопривредном газдинству
седиште ПГ
14 улица и кућни број
15 место
16 општина/град
17 поштански број
18 телефон

или

19 факс
20 е-маил
@
за 14-20 – уписати податке за носиоца ПГ; улицу/место – уписати адресу пребивалишта из личне карте;
телефон/факс уписати прво позивни број па локални
21 назив банке
22 рачун
за 21-22 – уписати банку и рачун носиоца ПГ
датум испуњавања обрасца
Потпис носиоца породичног пољопривредног газдинстава
_______________________
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Образац бр. 1б

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

ЗАХТЕВ ЗА УПИС, ОБНОВУ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРИЈАВУ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА У РЕГИСТРУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
ПРАВНО ЛИЦЕ - ПРЕДУЗЕТНИК
ПОПУЊАВА УПРАВА
1 организациона јединица Управе

БПГ

ПОПУЊАВА ПРАВНО ЛИЦЕ- ПРЕДУЗЕТНИК
2 врста промене (означити-х)
 - упис у регистар - обнова регистрације  - промена података
3 организациони облик
4 Величина правног лица
мало
средње
велико
у 3 - уписати шифру организационог облика правног лица и то; 2/ привредно друштво; 3/ предузетник;
4/ земљорадничка задруга; 5/ пољопривредна газдинства са статусом правног лица; 6/ научно истраживачке организације;
7/верска организација
у 4 - за одговарајућу величину привредног друштва уписати крстић
5 матични број
6 ПИБ
7 назив правног лица
у 5-7 уписати податке правног лица
8 запослени радници
у 8 - уписати број стално запослених радника
седиште предузећа
9 улица и кућни број
10 место
11 општина/град
12 поштански број
13 телефон

или

14 факс
15 е-маил
одговорно лице
16 ЈМБГ

@

17 презиме
18 име
19 датум рођења
20 место рођења
21 држава рођења
22 пол

М Ж

23 улица и кућни број
24 место
25 општина/град
26 поштански број
у 16-26 уписати податке за одговорну особу; за улицу/место – уписати адресу пребивалишта из личне карте; одговарајући
пол означити крстићем
27 назив банке
28 рачун
у 27-28 – уписати банку и рачун правног лица -предузетника
Датум испуњавања обрасца
М. П.

Потпис овлашћеног лица
_______________________
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Прилог 1
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

ОБРАЗАЦ ЗА УПИС, ОБНОВУ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРИЈАВУ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА ПОРОДИЧНОГ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА У РЕГИСТРУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА - ЧЛАНОВИ
БПГ
ПОПУЊАВА ПОЉОПРИВРЕДНИК
уколико подаци не стану
на овај лист молимо фотокопирајте
и означити: Прилог 1/1

 - упис у регистар
- обнова регистрације
- промена података
1 ЈМБГ
2 члан ПГ презиме
3 име
4 датум рођења
5 место рођења
6 држава рођења
7 пол
8 радна активност

М

Ж
1. Бави се искључиво пољопривредом;
2. Пољопривреда је претежна делатност (више од 50% радног времена);
3. Пољопривреда је додатна делатност (мање од 50% радног времена);
4. Пензионер (у случају непостојања формалног статуса пензионера, попуњавају
особе старије од 65 година).
у 1 до 8 - уписати податке за члана ПГ; одговарајући пол означити крстићем; за радну активност уписати шифру радне
активности члана

1 ЈМБГ
2 члан ПГ презиме
3 име
4 датум рођења
5 место рођења
6 држава рођења
7 пол

М Ж

8 радна активност
1 ЈМБГ
2 члан ПГ презиме
3 име
4 датум рођења
5 место рођења
6 држава рођења
7 пол

М Ж

8 радна активност
1 ЈМБГ
2 члан ПГ презиме
3 име
4 датум рођења
5 место рођења
6 држава рођења
7 пол

М Ж

8 радна активност
датум испуњавања обрасца
Потпис носиоца породичног пољопривредног газдинства

____________________________________________
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Прилог 2

ИЗЈАВА
Ради уписа у Регистар пољопривредних газдинстава, у смислу члана 4. став 1.
Правилникa о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о
условима за пасивни статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РС”, бр. 17/13 и
102/15), изјављујемо да смо чланови породичног пољопривредног газдинства чији је носилац

____________________________________________ из______________________________,
(и
(име и презиме носиоца)
(пребивалиште носиоца)
_________________________________.
(ЈМБГ носиоца)
Изјаву дају:
РЕД.
БРОЈ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ПРЕБИВАЛИШТЕ

ЈМБГ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Напомена: попуњавање обрасца вршити штампаним словима сем потписа.

______________________
(место и датум)
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ПОТПИС

Прилог 3

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

ОБРАЗАЦ ЗА УПИС И ОБНОВУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА У РЕГИСТРУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
- ЗЕМЉИШНИ ФОНД И БИЉНЕ КУЛТУРЕ
 - упис у регистар  - обнова регистрације

БПГ
У доњу табелу уписују се подаци за сваку парцелу, на основу извода из катастра (колоне 2 – 8) и плана биљне производње за текућу годину (колоне 9-12).
У 2 – уписати назив катастарске општине
у 3 – уписати број катастарске парцеле из извода из катастра
у 4 – уписати шифру катастарске културе; 1/њива; 2/врт; 3/воћњак; 4/виноград; 5/ливада; 6/пашњак; 7/ рибњак; 8/трстици и мочваре; 9/друго земљиште (вртаче, напуштена речна корита, земљишта
обрасла ниским жбунастим растињем и др)
у 5 – уписати површину парцеле
у 6 – уписати површину дела парцеле која се користи по основу из колоне 7. Ако се користи цела парцела уписује се иста површина из колоне 5. Уколико се на једној парцели налази више
различитих култура, подаци са истом парцелом понављају се у онолико редова колико има култура (подаци из колона 2-5 се понављају док се у колони 6 и 11 уписује површина на којој се гаји
одређена култура (колоне 9 и 10) на тој парцели. Збир површина из колоне 6 и 11 не може бити већи од површине целе парцеле из колоне 5.
У 7 – уписати одговарајући број за основ коришћења: 1/власништво; 2/закуп земљишта; 3/уступање на коришћење; 4/комасација
у 8 – уписати датум до ког траје закуп, односно давање земљишта на коришћење, ако је у колони 7 уписан број 2 или 3
у 9 и 10 – уписати шифру и назив културе коју ћете гајити у текућој години – податак узети из Шифарника биљне производње и друге намене земљишних парцела;
у 11 – уписати површину под културом које ћете гајити у текућој години
12 – уписати број воћних стабала, трсова, итд. (уколико их има)
површина
рок трајања закупа
површина под
површина целе
удела у
/давања на
културом у
Ред.
катастарска
број кат.
катастарска
основ
шифра
број
парцеле
назив биљне културе
парцели
коришћење
текућој години стабала
бр.
општина
парцеле
култура
коришћења
културе
hа
аr
m2
hа
аr
m2
дан
мес
год
hа
аr
m2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

датум испуњавања обрасца
Потпис носиоца породичног пољопривредног газдинства
Потпис овлашћеног лица
М.П.
_____________________________
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Прилог 4

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

ОБРАЗАЦ ЗА УПИС И ОБНОВУ РЕГИСТРАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА
У РЕГИСТРУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА - ФОНД ЖИВОТИЊА
 - упис у регистар  - обнова регистрације

БПГ
1 - уписати „х“ за свако газдинство (HID) понаособ, ако се животиње гаје на конвенционалан начин
2 - уписати „х“ за свако газдинство (HID) понаособ, ако се животиње гаје применом органске производње
Група животиња

Идентификациони број
газдинства (HID) на коме се
држе животиње (уписати број
појединачног газдинства у
реду)

Конвенционална
производња
(шифра)

1

Органска
производња
(шифра)

1. Говеда

21.1.

22.1.

2. Овце и козе

21.2.

22.2.

3. Свиње

21.3.

4. Коњи, магарци,
муле и мазге

21.4.

5. Живина и птице

21.5.

6. Пчелиње
друштво - кошница

21.6.

22.6.

7. Рибе

21.7.

22.7.

21.8.

22.8.

2

22.3.

22.4.

22.5.

8. Животиње остале
__________________
___
__________________
___
датум испуњавања обрасца
Потпис носиоца породичног пољопривредног газдинства
Потпис овлашћеног лица
М.П.
_____________________
4827015.0127.75.doc/6

Прилог 5

ИЗЈАВА
Ради уписа у Регистар пољопривредних газдинстава, у смислу члана 4. став
4. Правилникa о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације,
као и о условима за пасивни статус пољопривредног газдинства („Службени гласник
РС”, бр. 17/13 и 102/15), дајем следећу изјаву:
Ја, _______________________________, из ___________________________,
(име и презиме)

(место)

__________________________________________
(адреса)
(ЈМБГ)

као власник, односно закупац пољопривредног земљишта:
ред.
бр

катастарска
општина

број кат.
парцеле

катастарска култура

1

2

3

4

површина целе
парцеле
hа

аr

површина удела у
парцели

m2

hа

5

аr

m2

6

одређујем __________________________________, из ____________________________,
(име и презиме)

(место)

_________________________________________,
(адреса)
(ЈМБГ)

као лице које ће бити уписано у Регистар пољопривредних газдинстава као носилац
породичног пољопривредног газдинства.

__________________________________
(место и датум)

__________________________
(потпис)

Изјављујем да прихватам да будем уписан у Регистар пољопривредних
газдинстава, као носилац породичног пољопривредног газдинства.

__________________________________

__________________________

(место и датум)

(потпис)
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Прилог 6

ИЗЈАВА

БПГ
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
/ Име и презиме носиоца породичног пољопривредног газдинства, место, улица и број /

Ради уписа у Регистар пољопривредних газдинстава, у смислу члана 4. став
3. Правилникa о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације,
као и о условима за пасивни статус пољопривредног газдинства („Службени гласник
РС”, бр. 17/13 и 102/15), дајемо следећу изјаву:
Ми доле потписани чланови породичног пољопривредног газдинства, носиоца
породичног пољопривреденог газдинства покојног____________________из _____________
(име и презиме)
(место)
који је преминуо дана____________ године, споразумно смо одредили за привременог
носиоца породичног пољопривредног газдинства, члана _______________________________
(име и презиме)
ЈМБГ _______________________
Редни
број

Име и презиме

Пребивалиште

ЈМБГ

Потпис

Изјављујем да прихватам да будем уписан у Регистар
пољопривредних газдинстава, као привремени носилац породичног
пољопривредног газдинства до окончања оставинског поступка и спровођења
промене у катастру непокретности.
__________________________________
(место и датум)
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__________________________
(потпис)

Прилог 7

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

У _________________, _________20___. год.

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ
Пољопривредно газдинство - име и презиме/назив - адреса пребивалишта/седишта
БПГ
ЈМБГ/МБ

Подаци о лицу овлашћеном за заступање
1. Име и презиме
2. ЈМБГ
3. Место становања
4. Адреса
5. Овлашћење број*) ____________ , од ___________ 20___. год.
6. Депоновани потпис

М.П. *)

Оверава Управа за трезор

Потпис носиоца, односно овлашћеног лица

*)Овлашћење се прилаже када носилац ПГ у правном лицу или предузетник, овласти друго лице за потписивање.
Прилог 7

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

У _________________, _________20___. год.

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ
Пољопривредно газдинство - име и презиме/назив - адреса пребивалишта/седишта
БПГ
ЈМБГ/МБ

Подаци о лицу овлашћеном за заступање
1. Име и презиме
2. ЈМБГ
3. Место становања
4. Адреса
5. Овлашћење број*) ____________ , од ___________ 20___. год.
6. Депоновани потпис

Оверава Управа за трезор

М.П. *)

Потпис носиоца, односно овлашћеног лица

*)Овлашћење се прилаже када носилац ПГ у правном лицу или предузетник, овласти друго лице за потписивање.
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Прилог 8

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

ОБРАЗАЦ ЗА УПИС, ОБНОВУ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРИЈАВУ ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА У РЕГИСТРУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА ПОПИС ПРИЛОГА
 - упис у регистар - обнова регистрације - промена података БПГ
У квадрат испред назива документа означити бројем, број примерака поднетих докумената
ПОПУЊАВА ПОЉОПРИВРЕДНИК
1.
копија личне карте носиоца породичног пољопривредног газдинства
2.

копије личних карата чланова породичног пољопривредног газдинства

3.
4.

извод из катастра непокретности
решење о комасацији

5.

уговор о закупу

6.

уговор о давању земљишта на коришћење

7.

пријава чланова породичног пољопривредног газдинства (Прилог 1)

8.

изјава чланова породичног пољопривредног газдинства (Прилог 2)

9.

пријава земљишта и биљних култура (Прилог 3)

10

пријава животиња (Прилог 4)

11.

изјава власника и закупца земљишта о одређивању носиоца породичног пољопривредног
газдинства (Прилог 5)

12.

изјава о одређивању привременог носиоца породичног пољопривредног газдинства (Прилог 6)

13.

овлашћење за заступање (Прилог 7)

14.

ОП образац

доказ о отварању наменског текућег рачуна (уговор о отварању рачуна, потврда банке или
копија картице)
ПОПУЊАВА ПРАВНО ЛИЦЕ – ПРЕДУЗЕТНИК
1.
копија решења о регистрацији, са прилогом за овлашћено лице

15.

2.

обавештење о разврставању правног лица

3.

извода из регистра непокретности

4.

решење о комасацији

5.

уговор о закупу

6.

уговор о давању земљишта на коришћење

7.

пријава земљишта и биљних култура (Прилог 3)

8.

пријава животиња (Прилог 4)

9.

овлашћење за заступање (Прилог број 7)

10.

ОП образац

11.

овлашћење за заступање издато од стране правног лица

12.

доказ о отварању наменског текућег рачуна (уговор о отварању рачуна, потврда банке или
копија картице)

Потписом гарантујем:
1. Образац захтева за упис, обнову регистрације, односно пријаву промене података пољопривредног
газдинства у Регистру пољопривредних газдинстава сам пажљиво прочитао и поштовао наведена
упутства за попуњавање образаца
2. Подаци наведени у обрасцима су истинити
3. Омогућићу инспекцијски надзор на пољопривредном газдинству
датум испуњавања обрасца
ЗАХТЕВ СА ПРИЛОЗИМА ЗА УПИС, ОБНОВУ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ПРОМЕНУ ПОДАТАКА ПОДНОСИ СЕ
НАДЛЕЖНОЈ ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ УПРАВЕ
Потпис носиоца породичног пољопривредног газдинства
Потпис овлашћеног лица
М.П.
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