
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА 

       На основу члана 8. став 2. тачка 3) Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени 

гласник РС, број 41/2009, 10/2013 – др. закон и 101/2016) и члана 8. Правилника о подстицајима за 

инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора („Службени 

гласник РС, број 29/17), објављује 

 

 

И З М Е Н У    Б Р О Ј    2    Ј А В Н О Г    П О З И В А 

 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У 

ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВОГ 

ТРАКТОРА У 2017. ГОДИНИ 

 

 

 

Члан 1. 

 

          У Јавном позиву за подношење захтева за одобравање подстицаја за инвестиције у физичку 

имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2017 години, број 320-11-

18055/2017-01 од 4. априла 2017. године (у даљем тексту: Јавни позив), члан 13. мења се и гласи: 

 

          „За одобравање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом опредељена су средства 

у укупном износу од 1.110.500.000 динара, односно другом већем износу опредељеном посебним 

прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју за 2017. године 

који доноси Влада.  

 

          Обавештење о средствима опредељеним наведеним посебним прописом биће објављено на 

званичној интернет страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

http://www.mpzzs.gov.rs и званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања 

http://www.uap.gov.rs, као и на огласној табли Управе за аграрна плаћања, 11050 Београд, Булевар 

краља Александра број 84.“ 

                   

          У свему осталом текст Јавног позива остаје непромењен. 

 

 



Члан 2. 

    
         Ова измена Јавног позивa објављује се на званичној интернет страници Министарства 

пољопривреде и заштите животне средине http://www.mpzzs.gov.rs и званичној интернет страници 

Управе за аграрна плаћања http://www.uap.gov.rs, као и на огласној табли Управе за аграрна плаћања, 

11050 Београд, Булевар краља Александра бр. 84.  

 

         Информације у вези расписаног Јавног позива и измене Јавног позива доступне су на телефон 

Инфо-центра Министарства пољопривреде и заштите животне средине: 011/260-79-60 или 

011/260-79-61, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, 

сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова. 

 

У Београду, 31. маја 2017. године, 

 

Број: 320-11-18055/2017-01 

Датум: 31. мај 2017. године  

В.Д. Директора 

Жарко Радат 

 

http://www.uap.gov.rs/

