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Комисија за утврђивање испуњености услова и доделу подстицајних средстава у 

области пољопривреде Саветa за пољопривреду Градске општине Лазаревац за 2018. 

годину, на основу Одлуке II- Број: 06-186.2/2018 од 12.07.2018. године Саветa за 

пољопривреду Градске општине Лазаревац, расписује  

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  ЕДУКАЦИЈЕ, ИЗРАДЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ВЕЗАНИХ 

ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ТРОШКОВА РАДА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА 

ПОЉОПРИВРЕДУ  

 

1. РАСПИСУЈЕ СЕ Јавни позив за финансирање Едукације, израде и реализације 

пројеката везаних за развој пољопривреде и трошкова рада канцеларије за 

пољопривреду по Другој измени Програма коришћења средстава из буџета намењених за 

унапређење и развој пољопривреде на подручју градске општине Лазаревац у 2018. 

години II-Број: 06-183.4/2018 од 11.07.2018.године, Првој измени Програма коришћења 

средстава из буџета намењених за унапређење и развој пољопривреде на подручју 

градске општине Лазаревац у 2018. Години II-Број: 06-115.2/2018 од 30.04.2018.године и  

Програма коришћења средстава из буџета намењених за унапређење и развој 
пољопривреде на подручју градске општине Лазаревац у 2018. години II - број: 06-3.11 

/2018 од 08.01.2018. године, са позиције 7. Едукација, израда и реализација пројеката 

везаних за развој пољопривреде и трошкови рада канцеларије за пољопривреду. 

 

2. Предмет расподеле су финансијска средства у висини од 850.000,00 динара, за 

Едукаацију, израду и реализацију пројеката везаних за пољопривреду и трошкови рада 

канцеларије за пољопривреду. 

 

3. Захтев за финансирање едукације, израде и реализације пројеката везаних за 

развој пољопривреде и трошкова рада канцеларије за пољопривреду подноси се од 

12.07.2018.године до 20.07.2018 године. 

  

4. Право учешћа на Конкурс имају правна лица која испуњавају следеће 

критеријуме: 

 

- Да је адреса и седиште подносиоца на подручју градске општине 

Лазаревац. 

 

- Предност на Јавном позиву имаће правна лица која своје активности 

базирају на развоју пољопривреде  и едуковању пољопривредних 

произвођача као  и израда пројеката из свих области пољопривреде 

Градске општине Лазаревац. 
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5. На Јавни позив се подноси следећа документација: 

- Пријава са основним подацима о правном лицу, са потписом одговорног 
лица и  оверена печатом правног лица; 

- Решење из АПР-а; 

- Програм рада правног лица у 2018. години; 

- Изјава одговорног лица о броју чланова правног лица; 

    

6. Учесници на Јавном позиву су у обавези да поднесу Извештај о реализацији 

Пројекта који је предмет Јавног позива најкасније до 15.12.2018. године. 

Извештај садржи финансијски и наративни део. 

 

7.  Неблаговремено и непотпуне пријаве поднете на Јавни позив неће бити 

разматране. 

8.  Пријаве се подносе у затвореној коверти преко Општинског услужног центра 

Градске општине Лазаревац или препоручено поштом на адресу: Управа градске 

оппштине Лазаревац, „Савет за пољопривреду“ - Пријава на Јавни позив за финансирање 

реализације пројеката везаних за пољопривреду - Лазаревац, ул. Карађорђева бр. 42. 

 

 

 

9.  Ближа обавештења могу се добити у згради Управе градске општине 

Лазаревац, канцеларија бр. 42. , на телефон 8123-481. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И ДОДЕЛУ 

ЗА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

САВЕТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ 

II - Број:06-185.2/2018 од 12.07.2018 ГОДИНЕ 

 

                                                                                                           

                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

Ненад Бачанац 


