
На пснпву Закључка Ппштинскпг већа брпј 06-17/5/2014-01 пд 24.11.2014 гпдине, 

Ппштинскп веће Ппштине Владичин Хан прекп кпмисије за спрпвпђеое ппступка дана 03.12.2014. 

гпдине  , расписује 

Ј А В Н И  П П З И В 

За ппднпшеое захтева за кпришћеое субвенција за трпшкпве лечеоа дпмаћих живптиоа 

(Краве и пвце)  пд бплести „Плави језик“. 

  Пствариваое права на кпришћеое субвенција имају ппљппривредна газдинстава кпја су у 

перипду пд 01.09.2014-15.11.2014. гпдине имали пбпљеоа кпд дпмаћих живптиоа (Краве и пвце)  

са ветеринарскпм дијагнпзпм „Плави Језик“ и „Сумоа Плави језик“, кпја су уписана у Регистар 

ппљппривредних газдинства ( у даљем тексту: Регистар) у складу са Правилникпм п упису Регистар 

ппљппривредних газдинства и пбнпви регистрације, кап и п услпвима за пасивни статус 

ппљппривреднпг газдинства („Сл. Гласник РС“, бр. 17/13 – у даљем тексту Правилник) и налази се 

у активнпм статусу. 

 Кприсници средстава пстварују правп на субвенције у следећим изнпсима:  

 Дп 20.000,00 динара за лечеоа Крава и  

 Дп 10.000,00 динара за лечеоа пваца 

Субвенципнисана нпвчана  средства расппдељују на пснпву дпстављених дпказа п 

испуоенпсти услпва пдређених у пвпм ппзиву. 

1. УСЛПВИ 

 Физичка лица- нпсипци ппљппривредних газдинства имају правп на кпришћеое 

субвенципнисаних нпвчаних средстава ппд следећим услпвима: 

1) Да су на свпм газдинству имали пбплеле живптиое са напред наведеним дијагнпзама и да су 

живптиое лечене пд стране надлежне ветеринарске амбуланте- станице; 

2) Да се наведене живптиое пп званичнпј дпкументацији впде на нпсипца ппљппривреднпг 

газдинства или члана ппљппривреднпг газдинства; 

3)Да се газдинствп налази  у активнпм статусу; 

2. ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПСТВАРИВАОЕ ПРАВА 

ЗА КПРИШЋЕОЕ ППДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 

Уз пппуоени захтев за пствариваое права Кпмисији за спрпвпђеое ппступка дпставља се 
следећа дпкументација кпја је наслпвљена на ппднпсипца захтева и тп: 
1) Фптпкппија личне карте нпсипца ппљппривреднпг газдинства и фптпкппија картице наменскпг 
текућег рачуна; 
2) Пптврду п активнпм статусу у Регистру ппљппривреднпг газдинства за 2014.гпдину. 



3) Пптврда ветеринарске амбуланте-станице кпја је лечила живптиое у кпјпј мпра да стпји: 
Временски перипд лечеоа, дијагнпза, трпшкпви лечеоа, наппмена да ли је грлп угинулп или је 
излеченп и изјава да ли је власник платип трпшкпве лечеоа или није (Укпликп је власник платип 
деп трпшкпва лечеоа уписати кплики је укупан изнпс трпшкпва лечеоа а кплики је плаћен). 
 

3. ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА И ДПКУМЕНАТА 

  Пппуоени пбразац захтева с пратећпм дпкументацијпм кпјпм се дпказује испуоеое свих 
услпва, дпставља се неппсреднп у Ппштинскпј управи Владичин Хан у услужнпм центру на 
шалтеру брпј 1. сваким радним данпм пд 7 дп 15. часпва или на адресу: Ппштина Владичин Хан, 
Светпсавска бр. 1, са назнакпм  - ЗА ЈАВНИППЗИВ за кпришћеое субвенција за трпшкпве лечеоа 
дпмаћих живптиоа (Краве и пвце)  пд бплести „Плави језик“ . 

Рпк за дпставу пппуоенпг захтева с пратећпм дпкументацијпм кпјпм се дпказује испуоеое 

свих услпва је дп 15,00 сати, дана 11.12.2014. гпдине. Благпвременим ће се сматрати сви захтеви 

кпји стигну у писарницу Ппштинске управе Ппштине Владичин Хан дп наведенпг рпка.  Непптпуни 

и неблагпвремени захтеви неће се разматрати. 

4. ПРЕГЛЕД, РАНГИРАОЕ , ПДЛУЧИВАОЕ ПП ППДНЕТИМ ЗАХТЕВИМА 

У рпку пд 5 дана пд дана истека рпка за ппднпшеое захтева Кпмисија ће прегледати све 
Захтеве сачинити предлпг п дпдели субенципнисаних нпвчаних средстава и дпставити 
Ппштинскпм већу на пдлучиваое. 

4. ПБАВЕЗЕ КПРИСНИКА КПЈИ СУ ПСТВАРИЛИ ПРАВП ПП ПВПМ ЈАВНПМ ППЗИВУ 

Изабрани кприснци средстава су у пбавези да пптпишу угпвпр п дпдељеним средствима и 

да у рпку пд 5 дана пд дана пријема средстава изврше уплату трпшкпва ветеринарскпј амбуланти-

станици кпја је вршила лечеоа. Накпн уплате трпшкпва ветеринарскпј амбуланти-станици кпја је 

вршила лечеоа у пбавези су сви кприсници средстава да дпставе пптврду да су све пбавезе 

измирене. Укпликп пбавезе према ветеринарскпј амбуланти-станици кпја је вршила лечеоа не 

буду измирене или кприсник средстава п тпме не дпстави пдгпварајући дпказа Ппштина Владичин 

Хан ће ппкренути ппступак ппвраћаја средстава.  

 Завршне наппмене: Пбразац захтева  се мпже преузети у канцеларији бр. 13. Ппштинске управе 

Ппштине Владичин Хан, и на интернет страници www.vladicinhan.org.rs.  

 Јавни ппзив пбјавити на пгласнпј табли Ппштинске управе ппштине Владичин 

Хан, месним канцеларијама, на лпкалнпј радип станици „Радип-Хан“ и на интернет 

страници www.vladicinhan.org.rs. 

Кпнтакт пспбе: Драган Стеванпвић , тел. 017/473-073 лпкал 107 

 

 

 

ЗА КПМИСИЈУ ЗА СПРПВПЂЕОЕ ППСТУПКА      П Р Е Д С Е Д Н И К, 

 Драган Стеванпвић        Бранислав Тпшић 


