
       На основу члана 4. Статута Фонда за развој пољопривреде Општине Владичин Хан дана   

05.12.2013. године Директор 

                             ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 

                                                                           расписује 
 

                           К О Н К У Р С 
 
За субвенционисање уређења сеоске инфраструктуре за потребе пољопривреде у месним 
заједницама на територији Општине Владичин Хан у 2013. години 
 
Средства по Конкурсу су намењена као подршка месним заједницама које се претежно баве 

пољопривредном производњом на територији Општине Владичин Хан за учешће у финансирању 

уређењa сеоске инфраструктуре чију иницијативу ће покренути месна заједница а реализовати 

једниница локалне самуправе. 

 

Право на коришћење средстава имају све месне заједнице на територији Општине Владичин Хан 

које: 

- У прописаном року доставе Захтев за доделу средстава за финансирање уређења сеоске 

инфраструкруре за поребе пољопривреде у месним заједницама на територији Општине 

Владичин Хан у 2013. години; 

- Да читко попуне сопствени образац „Подаци о пројекту уређења инфраструктуре  у 

месним заједницама са кратким описом пројекта и значај истог за пољопривредну 

производњу у месној заједници. Приликом састављања финансијског дела навести тачно 

радове  са ценама као и издвојити субвенције од сопствених средстава“ ; 

- Доставе Одлуку  Савета месне заједнице о подношењу захтева код Фонда за развој 

пољопривреде . 

Испуњеност услова по Конкурсу засубвенционисање уређења инфраструктуре за потребе 

пољорпривредне производње у месним заједницама на територији Општине Владичин Хан 

утврђује Комисија која ће разматрати само захтеве који су благовремено поднети, која такође 

може тражити допун удокументације и додатне информације. 

Критеријуми за одабир месни хзаједница: 

1. Изводљивост пројектног предлога; 

2. Потребе месне заједнице; 

3. Неразвијеност месне заједнице; 

4. Ефекат који се постиже у  пољопривредној производњи. 



Права и обавезе између Фонда за развој пољопривреде Општине Владичин Хан и изабраних 

месних заједница као корисника средстава  регулисаће се Уговором. 

Једна месна заједница може поднети захтев за финансијска средства-субвенције за највише 

200.000,00 динара. 

Захтеви и све додатне информације у вези Конкурса се могу преузети у канцеларији Фонда за 

развој пољопривреде Општине Владичин Хан број 18. 

Рок за подношење захтева од 13.06 од 19.06.2013. године. 

 

 

 

 
 

 


