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расписује 

 

КОНКУРС 
за субвенционисану набавку садница малине, купине, јагоде, рибизле, боровнице, 
вишње и осталих воћних врста приликом подизања производних засада воћа у 
пролеће 2012. године 

 

Овим конкурсом утврђују се услови и начин коришћења субвенционисаних садница 
малине, купине, jагоде, рибизле, боровнице, вишње и осталих воћних врста 
приликом подизања производних засада  воћа у пролеће 2012. године. 

Остварење права на  коришћење субвенционисаних садница малине, купине,јагоде, 
рибизле, боровнице, вишње и осталих воћних врста приликом подизања 
производних засада воћа у пролеће 2012. године имају: 

- сва физичка лица, носиоци регистрованих пољопривредних 
газдинства, која су уписана у Регистар пољопривредних газдинства и 
налазе се у активном статусу. 

Подносиоц захтева може да оствари право на коришћење субвенционисаних 
садница за подизање производних засада воћа у пролеће 2012. године уколико је 
најмања површина 0,2 хектара. 

Право на коришћење субвенционисаних садница за подизање производних засада 
воћа  у пролеће 2012. године имају носиоци пољопривредних газдинства који 
испуњавају следеће услове: 

- да су катастарске парцеле на којима ће се подизати засади у 
власништву подносиоца захтева или су у закупу од старне подносиоца 
захтева; 

- да земљиште на којем ће се подизати засади нису под било каквим 
теретом (хипотека и сл.); 

- да се катастарске парцеле на којима ће се подизати засади налазе на 
територији општине Владичин Хан; 

- да је пре подизања засада на катстарским парцелама  на којима ће се 
подизати производни засади извршена основна хемијска анализа 



земљишта  са препоруком ђубрења за одговарајућу воћну врсту и ако 
је докуменат о извршеној основној хемијској анализи земљишта са 
препоруком издат до 15. марта 2012. године. 
 
 

Уз попуњени захтев подносиоци захтева су дужни да приложе следећу 
документацију: 

- фотокопију личне карте носиоца пољопривредног газдинства; 
- потврду о активном статусу; 
- доказ о извршеној основној хемијској анализи земљишта са 

препоруком ђубрења; 
- уговор о закупу; 
- препис листа непокретности за све катастарске парцеле које су 

предмет захтева; 
- фотокопија копије  плана парцела на којима ће бити подигнути засади. 

После спроведеног поступка Конкурса биће формирана Комисија од стране 
Општинског Већа општине Владичин Хан која ће утврдити испуњеност услова, 
упоредити податке из захтева и приложене документације и извршити комисијску 
проверу стања на терену. 

Подносиоци захтева који остваре право на субвенционисане саднице за подизање 
производних засада у пролеће 2012. године закључивањем уговора утврђују им се 
сва права и обавезе спровођења мере неге, одржавања и заштите производних 
засада у периоду од три године као и да приликом комисијског прегледа буде 
примљено најмање 90% засађених садница рачунајући од укупног броја посађених 
садница. 

Образац захтева и све додатне информације се могу преузети у канцеларији бр. 14 
за послове пољопривреде Општинске управе Општине Владичин Хан сваким 
радним даном. 

Рок за достављање захтева са пратећом документацијом је до 01. марта 2012. 
године. 

Конкурс  ће бити објављен на огласној табли Општинске управе општине  
Владичин Хан, у локалним медијима и на интернет страници 
www.vladicinhan.org.rs. 

Контакт особа: Николић Сандра 017/473-073 локал 122. 


