
На основу Програма Канцеларије за Косово и Метохију о расподели и 
коришћењу подстицајних средстава за развој пољопривреде на подручју АП 
Косово и Метохија у 2016. години, а у циљу реализације Закључка Владе 
Републике Србије 05 Број: 401-1642/2016 од 27.02.2016. године, Општина 
Лепосавић расписује 

К О Н К У Р С  
за доделу подстицајних средстава за развој пољопривреде 

на подручју Општине Лепосавић у 2016. години 
 
  Овим конкурсом уређују се услови и начин расподеле и коришћења 
средстава структурних подстицаја за подршку развоју пољопривреде на територији 
АП Косово и Метохија кроз улагање у повећање и унапређење пољопривредне 
производње кроз набавку садница малине. 
 

Средства по овом програму намењена су унапређењу воћарске производње – 
малинарства у општинама са погодним агроеколошким условима на простору АП 
Косово и Метохија, набавком сертификованог садног материјала.  
 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈА 
 
 
Право на доделу садница малине имају: 
 

- физичка лица - носиоци породичних пољопривредних домаћинстава са 
пребивалиштем на територији општине која имају пољопривредно 
земљиште у власништву или има уговор о закупу пољопривредног 
земљишта на рок не краћи од 10 година, а на територији општине; 
 

- физичка лица – регистрована пољопривредна газдинства са пребивалиштем 
на територији општине, уписана у Регистар пољопривредних газдинстава 
Републике Србије у складу са Правилником о начину и условима уписа и 
вођења регистра пољопривредних газдинстава, налазe се у активном статусу 
и већ се баве пчеларством. 

 
 
Корисник подстицаја по конкурсу:  
 

1) не може бити лице које је већ корисник подстицаја по овом или сличном 
основу; 

2) дужан је да закључи уговор са општином који ће ближе регулисати 
међусобна права и обавезе. 

3) додељене подстицаје може користи искључиво на територији АП Косово и 
Метохија. 
 
 



Корисник подстицаја по конкурсу за кога се утврди да није поступао у 
складу са набројаним обавезама и који је онемогућио вршење контроле од стране 
Општинских структура, дужан је да врати подстицај, или новчану вредност 
подстицаја са припадајућом затезном каматом која се обрачунава од дана доделе 
подстицаја. 
 

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА 
 

Испуњеност услова за доделу подстицајних средства на основу приложене 
документације (комплетност поднете документације, као и благовременост и 
истинитост подношења захтева) и задовољеност критеријума утврђених Програмом 
расподеле и коришћења средстава за подстицај развоја пољопривреде на подручју 
АП Косово и Метохија за 2016. годину, утврђује конкурсна Комисија Општине, а 
коначну одлуку о додели средстава Општини доноси Канцеларија за Косово и 
Метохију. 
 

Подносилац захтева који оствари право на подстицајна средства у складу са 
овим конкурсом, дужан је да инвестицију за коју је остварио право реализује у року 
који ће се утврдити потписивањем уговора са Општином. 
 
Пријаве се подносе Општини искључиво на обрасцима који се преузимају у 
просторијама Општине. 
 
Рок за подношење пријава је до 21.09.2016. године. 
 
Пријаве поднете после наведеног рока се неће разматрати. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 

                                                                                                         Марина Ракић 
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