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ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ ТЕКСТА 

 ЈАВНОГ ПОЗИВА 

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ 

ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 

СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ  

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

 

   88.Дана 04.07.2017.године, објављен је 

текст Јавног позива за доказивање права 

пречег закупа пољопривредног земљишта 

у државној својини на територији општине 

Нова Црња за 2018.годину бр. III-02-461-

8/17. Текст позива је објављен у јавном 

гласилу општине - Службени лист 

општине Нова Црња, на интернет страници 

и огласној табли општине Нова Црња и 

огласним таблама месних канцеларија.  

Према инструкцијама 

Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде- Управа за пољопривредно 

земљиште, потребно је извршити исправку 

у тексту Јавног позива за остваривање 

права пречег закупа, ради уподобљавања   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

са одредбом Правилника о условима и 

поступку давања у закуп и на коришћење 

пољопривредног земљишта у државној 

својини ("Сл. гласник РС", бр. 16/2017). 

 

У делу II у тачки 3. под а) 

уместо ,,за Регистровано пољопривредно 

газдинство у систему уматичења” треба 

да стоји ,,за животиње у систему 

уматичења”, а под  у б) уместо ,,за 

Регистровано пољопривредно 

газдинство које није у систему уматичења” 

треба да стоји ,,за животиње које нису у 

систему уматичења”. 

Рок за доставу захтева за излазак 

Републичке пољопривредне и 

ветеринарске инспекције, назначен у 

Јавном позиву, 1. септембар 2017. године. 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА 

 

Година XXVI Нова Црња 24.08.2017. године Број: 15 
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Службени лист општине Нова Црња” 

издаје и штампа орган управе општине Нова Црња, 

23218 Нова Црња,ЈНА број 110. 

Главни и одговорни уредник: Светлана Ђого   Телефон број:815-260. 

Жиро рачун број ; 840-494845-81 

/евидентни рачун органа управе општине Нова Црња/. 
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