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           РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
   ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 
 Управа за пољопривредно земљиште
            Београд, Грачаничка 8
            Број: 320-11-4832/2021-14
            Датум: 14.5.2021. године
 
 
 

ГРАД ПАНЧЕВО
-ГРАДСКА УПРАВА- 

 
 

Трг краља Петра И
26000 Панчево 

  
Предмет: Сагласност на одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

по основу права пречег закупа - Инфраструктура   
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за пољопривредно земљиште

размотрила је Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини које су
Управи за пољопривредно земљиште достављене дописом II-06/2021-47 од 14.5.2021., и то:
  

 

 

Ред
Бр.

Бр. одлуке Закупац Јавно
надметање

Катастарска општина Период

1. II-06-020-3/2021-455 Дунав ДОО Иваново 541 Иваново 15 година
2. II-06-020-3/2021-456 Стари Тамиш АД

Панчево
915 Панчево 15 година

3. II-06-020-3/2021-457 Стари Тамиш АД
Панчево

1021 Старчево 15 година

У складу са чланом 64a. став 24. Закона о пољопривредном земљишту  („Службени гласник РС“,
бр.  62/06,  65/08 – др.  закон,  41/09,  112/15,  80/17 и 95/18– др.  закон),  чланом 11.  Правилника о
условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
(„Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020 и 133/2020) и чланом 138.
став 2. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично
тумачење), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за пољопривредно
земљиште  даје  САГЛАСНОСТ на  напред  наведене  одлуке  о  давању у  закуп  пољопривредног
земљишта у државној својини за град ПАНЧЕВО.



2Штампано из система Инзем: 14.05.2021 12:05:36

       Против напред наведених одлука може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату
надлежном за послове пољопривреде, у року од 15 дана од дана доношења одлуке.

       Напред наведене одлуке сматрају се донетим даном објављивања ове сагласности на  званичној
веб - презентацији Управе за пољопривредно земљиште, од ког дана почиње да тече рок за жалбу.

По овлашћењу Министра бр. 119-01-4/13/2020-09 од 28.10.2020. године
За Министарство

в.д. Директора

  ______________________
Бранко Лакић
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