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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 - ПОПИС ПРИЛОГА 
  
o - упис у Регистар  o - обнова регистрације  o - 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.   извод из катастра непокретности   
4.   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   
15.   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   
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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