
На основу Јавног позива за прикупљање иницијатива у вези потреба 
пољопривредних произвођача на територији  АП Косово и Метохија у 2018. 
години, Општина Лепосавић расписује: 

 
 

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

на подручју Општине Лепосавић у 2018години 
 
  Овим конкурсом уређују се услови и начин расподеле и коришћења 
средстава структурних подстицаја за подршку развоју пољопривреде на територији 
АП Косово и Метохија која обухвата: 
 

- Унапређење конкурентности и инвестиције у физичку имовину 
пољопривредног газдинства кроз подстицање подизања вишегодишњих 
производних засада воћа, винове лозе, лековитог и  зачинског биља. 

- Подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног 
газдинства за набавку нових пољопривредних машина; опреме за 
унапређење пољопривредне производње; набавку нове механизације и 
опреме за наводњавање; набавку нове механизације и опреме за заштиту 
од болести, штеточина, корова, града, ниских и високих температура; 
набавку нових машина и опреме за обраду земљишта (сетва, садња, 
прихрањивање/ђубрење, резидба, берба/жетва) и транспорт. 

Подстицаји обухватају подршку за подизање нових производних засада са 
савременом технологијом гајења воћа, винове лозе, лековитог и зачинског биља, 
без наслона и са наслоном, при чему предност имају сва лица која аплицирају са 
молбом за засаде, као и засаде са опремом. Приоритет такође имају лица која која 
поседују што већу површину земљишта на ком планирају будуће засаде 
 
 

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈА 
 
Право на доделу подстицаја 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. 
 

 



 
Корисник подстицаја по конкурсу:  
 

1. Додељене подстицаје корисник може користити искључиво на 
територији АП Косово и Метохија; 

2. Додељене подстицаје корисник не сме отуђити у наредних 10 година 
(осим у случају култура чији је животни век краћи). 

 
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 2018. 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  ио Месних Заједница. 
 
Рок за подношење пријава је до 11.07.2018. године. 
 
Пријаве поднете после наведеног рока се неће разматрати. 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
                                                                           Зоран Тодић 
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