
                На основу члана 6. Одлуке о коришћењу подстицајних средстава за подизање  

производних засада воћа за 2014. годину, бр. 06-37/12/2014-01 од 24.02.2014 године, 

Општинско веће Општине Владичин Хан,  расписује 

 

Ј А В Н И  ПОЗИВ 

 
За  подношење  захтева за коришћење подстицајних 

средстава за подизање производних засада воћа за  

2014. годину 

 
       Остваривање права  на коришћење подстицајних средстава за производне засаде 

воћа подигнутих у току 2014. године имају сва физичка лица, носиоци пољопривредних 

газдинства,  која су уписана у Регистар пољопривредних газдинства ( у даљем тексту: 

Регистар) у складу са Правилником о упису Регистар пољопривредних газдинства и обнови 

регистрације, као и о условима за пасивни статус пољопривредног газдинства („Сл. гласник 

РС“, бр. 17/13 – у даљем тексту Правилник) и налази се у активном статусу. 

                  Корисници средстава остварују право на подстицајна средства за производне засаде ако 

подижу производне засаде малине и купине на минималној површини од  0,2  хектара по воћној 

врсти. 

          Укупан износ подстицајних средстава , по кориснику средстава утврђује се за подигнуте 

засаде на максималној површини до 0,5 хектара, од којих максимално 0,2 хектара могу бити на 

земљишту у закуп. 

                  Подстицајна средства расподељују се по основу одговарајућег броја садница по 

хектару, одређене категорије и порекла саднице, и то за јагодасте  воћне врсте:  малину 

– сорте: виламет и микер и купину – сорте: чачанска бестрна и лох нес . 

 

1. УСЛОВИ 
                  физичка лица, носиоци пољопривредних газдинства имају право на коришћење 

подстицајних средстава за производне засаде ако:  
1)  су производни засади воћа подигнути  у пролеће/јесен 2014. године. 

2) су катастарске парцеле на којима су подигнути производни засади у власништву 

корисника средстава или у закуп од стране корисника средстава најмање до краја 2022. 

године. 

3)  нису закључила уговор о закупу земљишта са правним лицима као закуподавцем, 

осим ако су уговор о закупу земљишта закључила са Министарством пољопривреде, 

шумарства и водопривреде ( у дањем тексту: Министарство) за период најмање до краја 

2023. године и на том земљишту подигла производне засаде воћака и ако имају 

сагласност Министарства о инвестиционом улагању за подизање вишегодишњих засада.  

4) земљиште на којем су подигнути производни засади налази се на подручју општине 

Владичин Хан. 

5) је пре подизања засада на катастарским парцелама извршена основна хемијска 

анализа земљишта  са препоруком ђубрења за одговарајућу воћну врсту  и ако је 

документ о извршеној основној хемиској анализи земљишта са препоруком издат у 

периоду од 30. априла 2013. године до 30. новембра 2014. године. 

6) су извршила обраду земљишта, у току 2013. или 2014. године на катастарским 

парцелама на којима су подигнути производни засади са минималном дубином од 0,3 

метара за производне засаде јагодастих врста воћака, односно малине и купине. 

 

 

 

 



2. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 

ЗА  КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА  
 Уз попуњени захтев за остваривање права Општинском већу Општине 

Владичин Хан прилажу се оригинали или оверене фотокопије докумената који морају да буду 

издати пре подношења захтева и насловљени на корисника средстава и то: 

1) Фотокопија личне карте носиоца пољопривредног газдинства  

 2) хемијска анализа земљишта са катастарских парцела на којима су подигнути 

производни засади, са препоруком ђубрења за одговарајућу врсту воћака, с тим да се једна 

анализа земљишта може односити на земљиште са свих катастарских парцела, ако су 

катастарске парцеле на којима су подигнути производни засади груписане на истом потезу. 

 3) рачун којим корисници средстава доказују да су купила саднице, издат у складу са 

законом, као и отпремница  (за домаће саднице)  или јединствена царинска декларација ( за 

увозне саднице); фискални исечак, као доказ о извршеној уплати из рачуна; оверена потврда о 

преносу средства из рачуна  или оверен извод из банке као доказ о извршеној уплати из рачуна. 

 4) Уверење о здравственом стању пошиљке биља у промету ( издаје унутрашњи 

фитосанитарни инспектор) 

 5) Декларација о квалитету садног материјала  (издаје произвођач садног 

материјала) 

 6) Копија плана и извод из катастра непокретности са подацима о власништву ( 

препис листа непокретности, ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног 

листа, ако није успостављен нови операт), за све катастарске парцеле које су предмет захтева. 

 7) Уговор о закупу односно коришћењу земљишта ако је производни засад подигнут на 

закупљеном земљишту или земљишту за које је склопљен Уговор о коришћењу оверен у суду, 

на најмање осам година са почетним датумом најкасније од дана подношења пријаве  за 

остваривање подстицаја уколико подносилац пријаве није власник.   

 8) Потврду о активном статусу у Регистру пољопривредног газдинства за 2014. 

годину. 

 9) Изјава  да је извршена основна обрада земљишта за јагодасте врсте воћака у току 

2013. или 2014. године у складу са условима прописаним Јавним позивом. 

 

            3.   ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ДОКУМЕНАТА 
                     Попуњени образац захтева с пратећом документацијом којом се доказује 

испуњење свих услова, доставља се непосредно Општинском већу Општине Владичин 

Хан сваким радним даном од 7 до 15. часова или на адресу: ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Општине Владичин Хан,  Светосавска бр. 1, Владичин Хан. са назнаком „ ЗА ЈАВНИ 

ПОЗИВ ПО ЗАХТЕВУ О КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА 

ПОДИЗАЊЕ ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА ВОЋА ЗА 2014. ГОДИНУ“. 

                     Рок за доставу попуњеног захтева с пратећом документацијом којом се доказује 

испуњење свих услова за коришћење подстицајних средстава за подизање производних 

засада воћа за 2014. годину је до 15,00 сати, дана 30.11.2014. године.  

                    Благовременим ће се сматрати сви захтеви који стигну у писарницу Општинске 

управе Општине Владичин Хан  до наведеног рока.  

                    Непотпуни и неблаговремени захтеви неће се разматрати. 

 

              4. ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА се може преузети у канцеларији бр. 18. Општинске управе 

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

           Koмисија формирана од стране Општинског већа Општине Владичин Хан по 

пријему захтева за коришћење подстицајних средстава за подизање производних засада 

воћа за 2014. годину, после спроведеног поступка утврђивања испуњености услова и 

упоређивање података из захтева, приложене документације, утврђује испуњеност услова  

прописаних овим Јавним позивом, потврђује истоветност података, врши контролу 

http://www.vladicinhan.org.rs/


производног засада, преглед документације и производног засада и након утврђеног 

чињеничног стања Комисија доставља записник Општинском већу.  

         Корисници средстава који су остварили право на подстицајна средства са 

Општином Владичин Хан закључују уговор којим се утврђује обавеза спровођења мера неге, 

одржавања и заштите производних засада, у периоду од три година, од дана закључивања 

уговора. 

                    Јавни позив објавити на огласној табли Општинске управе општине Владичин 

Хан, месним канцеларијама,  на локалној радио станици „Радио-Хан“ и на интернет 

страници www.vladicinhan.org.rs. 

  Контакт особе:    Новица Петровић,                    тел. 017/473-073  локал  123 

          Слађана Стевановић Тасић,    тел. 017/473-073   локал 126 

         

                                                                                                                    П Р Е Д С Е Д Н И К,  

                                                                                                                      Горан Младеновић 

http://www.vladicinhan.org.rs/

