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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 ЗЕМЉИШНИ ФОНД И БИЉНЕ КУЛТУРЕ

  
БПГ                         

врста промене (означити-x)

 
 - упис у регистар  - обнова регистрације  - промена података 

У доњу табелу уписују се подаци за сваку парцелу, на основу извода из катастра (колоне 2 - 8) и биљне производње (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 - податак узети из Шифарника биљне производње и друге намене земљишних парцела; 
у 11 - уписати површину под културом;  
у 12 - уписати број воћних стабала, трсова, итд. (уколико их има). 
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датум испуњавања обрасца  

 

  
    Потпис носиоца породичног пољопривредног газдинства
    Потпис овлашћеног лица
  М.П. ___________________________________ 
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