
П Р И Ј А В А 

                на Конкурс за расподелу средстава за извођење радова на заштити,  уређењу и коришћењу 

пољопривредног земљишта у 2022. години  

 

 

Пријава на конкурс се подноси за средства за: 

контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта на територији Републике Србије ван 

територија аутономних покрајина 

 

 

 

 Подаци о подносиоцу пријаве 

Назив овлашћене организације за одређивање 

основних параметара плодности земљишта 
 

Поштански број и место (седиште)  

Матични број  

ПИБ   

Број текућег рачуна отвореног код Управе за 

трезор Министарства финансија 
 

Име и презиме одговорног лица    

Име и презиме лица са овлашћењем за потпис 

уговора (попуњава се уколико одговорно лице  

није у могућности да потпише уговор) 

 

 

 
Подаци о лицу за контакт 

Име и презиме  

е- mail адреса и 

број телефона 

 

 

Подаци о Програму контроле плодности земљишта 
Укупан број захтева закупаца или корисника 

обрадивог пољопривредног земљишта у 

државној својини 

 

Укупна површина државног обрадивог 

пољопривредног земљишта која је предмет 

пријаве 

 

Број анализираних просечних узорака 

земљишта 
 

Место реализације (навести назив јединице 

локалне самоуправе и катастарске општине)  
 

Тражени износ средстава од Управе за 

пољопривредно земљиште (динари без 

урачунатог пореза на додату вредност) 
 

 

Као одговорно лице, потврђујем да су подаци наведени у Пријави и конкурсној документацији истинити и 

веродостојни.  

 

                                                                                               Подносилац пријаве 

 

Датум __________2022. године              М.П.                         ___________________ 

 

 



 
 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА КОНТРОЛУ ПЛОДНОСТИ ОБРАДИВОГ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

 
 

Овлашћена организација подноси следећу документацију: 

1.  Читко попуњен, потписан и оверен образац Пријаве на конкурс, 

2. Програм контроле плодности земљишта оверен и потписан од стране одговорног лица чији су 

обавезни делови: 

-   подручја општине, односно града са наведеним катастарским општинама на којима се врши 

контрола плодности, 

- пројектовани капацитет (број просечних узорака на основу чије анализе је утврђена контрола 

плодности задате површине пољопривредног земљишта) исказан кроз сврху инвестирања; локацију 

инвестиције; почетак и завршетак реализације инвестиције; подаци о радним задацима лица 

ангажованих на пословима контроле плодности; примењеној методи за спровођење лабораторијске 

анализе сваког параметра плодности земљишта; ауторима и литералном извору примењене 

класификације за оцену земљишта и граничним вредностима у оквиру класификације; предрачунску 

вредност и структуру улагања; 

- обједињени извештај о извршеној контроли плодности оверен и потписан од стране одговорног 

лица овлашћене организације се доставља у писаном и електронском облику у Excel програму, 

- потписана и оверена изјава одговорног лица овлашћене организације да достављени захтеви 

закупаца или корисника обрадивог пољопривредног земљишта у државној својини на које се односи 

пријава на Конкурс нису и неће бити поднесени од стране овлашћене организације код другог органа 

Републике Србије ради остваривања права на средства, 

3. Захтев закупца или корисника обрадивог пољопривредног земљишта у државној својини који 

обавезно садржи податак: име и презиме/назив, датум предаје захтева, евиденциони број овлашћене 

организације, назив биљне културе за коју се врши контрола плодности земљишта, старост засада, 

локација катастарске парцеле, ПИБ или матични број подносиоца захтева/ ЈМБГ подносиоца захтева; 

записник са терена о узорковању који обавезно садржи податке о затеченом начину коришћења 

пољопривредног земљишта (у случају када је овлашћена организација вршила теренско узимање 

просечног узорка земљишта) или на захтеву за контролу плодности или на изјави подносиоца пријаве 

податке о тренутном начину коришћења пољопривредног земљишта (у случају када је овлашћена 

организација није вршила теренско узимање просечног узорка земљишта), извештај са резултатима 

лабораторијске анализе земљишта и препорука који су потписани од стране лица које је вршило 

лабораторијску анализу, лица које је издало препоруку и потписани и оверени од стране одговорног 

лица овлашћене организације (уредно сложени у регистраторе посебно за сваког подносиоца захтева и 

по редоследу као у обједињеном извештају). 

4. Предрачун исказан према вредности анализираног просечног узорка земљишта (одређивање 

основних параметара плодности земљишта), као и за целокупан обављен посао (сви анализирани 

просечни узорци земљишта) на који се пријава на конкурс односи. 

 

 

 
 

 



  

 
Информације у вези са подношењем Пријаве на конкурс могу се добити сваког радног дана у времену од 

10:00 – 12:00 часова.   

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА  

Пријаве на Конкурс се подносе закључно са 12.09.2022. године. 

 

 

Начин достављања пријаве на конкурс: 

 

Конкурсна документација (потписана од стране овлашћеног лица у складу са Законом о општем 

управном поступку) доставља се у једном примерку у затвореној коверти  поштанским путем, на 

адресу: 

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Управа за пољопривредно земљиште 

ул. Немањина 22-26, 11000 Београд 

 

са назнаком:  За КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА 

ЗАШТИТИ, УРЕЂЕЊУ И КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 2022. ГОДИНИ 

- Пријава на конкурс за расподелу средстава за контролу плодности обрадивог пољопривредног 

земљишта на територији Републике Србије ван територија аутономних покрајина у 2022. години 

 

 

(НЕ ОТВАРАТИ) 

 

или непосредно у писарници Управе за заједничке послове републичких органа (у затвореној 

коверти) на наведеној адреси: Београд, Немањина 22-26. 

 

На полеђини коверте написати назив и адресу подносиоца пријаве.  

 

 


