
 
 
 
 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ 

 
  
           Обавештавају се носиоци пољопривредних  газдинства да је у току подношење захтева  за 
доделу подстицаја за набавку вишегодишњих засада воћа, винове лозе и набавку нове 
пољопривредне механизације (погонске, прикључне) као и опреме у пољопривреди у 2018 
године.         

Могућност подношењаа захтева за остваривање  подстицају имају: 

1. Физичка лица, са пребилаштем у општини на територији АП Косово и Метохијa; 
2. Предузетници, са седиштем у општини на територији АП Косово и Метохијa; 
3. Регистрована пољопривредна газдинства, са седиштем у општини на територији АП 

Косово и Метохијa; 
4. Земљорадничке задруге са седиштем у општини на територији АП Косово и Метохија; 
5. Задужбинe, манастири и цркве. 
 

Уз попуњену пријаву неопходно је доставити:  
1. За физичка лица, пољопривредна газдинства – Власнички лист, Уговор о закупу, Извод из 

регистра или други валидни документ 
2. За предузетнике- Власнички лист, Уговор о закупу или други валидни документ, као и 

доказ о регистрацији у одговарајућем регистру Агенције за привредне ресурсе 
3. За манастире, задужбине и цркве- да је уписан у Регистар цркава и верских заједница у 

складу са законом којим се уређују цркве и верске заједнице 
4. За земљорадничке задруге- Власнички лист, Уговор о закупу или други валидни документ, 

да има оснивачки акт, као и да је уписан у Регистар 
5. За привредна друства-  Власнички лист, Уговор о закупу или други валидни документ и да 

је уписан у АПР 
6. Уколико је тражена врста помоћи“ Засади Кључ у руке“потребно је доставити предлог 

пројекта који подразумева: 
- Све информације из формулара бр 4 
- Потврду о квалитету земљишта за засад тражене сорте издату од стране акредитоване 

институције, 
- Начин рада и пословања, 
- Бизнис план 

7. Уколико је потражња опреме –врста и спецификација опреме уз коју је потребно 
птриложити профактуру 
Пољопривредна газдинства своје захтеве  могу доставити  канцеларијама  својих Месних 

Заједница (Лепосавић, Лешак, Сочаница) и писарници  Опшуинске Управе Лепосавић до 11. јула 
2018. године. 

 
   НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

                                                                                               Радмила Вукићевић 

 
 

 
 
 

 
 
Република Србија – АП КиМ 
Општинска Управа Лепосавић 
Број: ____________ 
Дана:  02. 07. 2018 године 
Л е п о с а в и ћ 
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