
                   У оквиру Пројекта „УНАПРЕЂЕЊЕ ВОЋАРСТВА У ПЧИЊСКОМ ОКРУГУ“ 

финансиран  средствима Европске Уније и Владе Швајцарске, Општина Владичин Хан,   

расписује 

 

    Ј А В Н И  О ГЛ А С 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА БЕСПЛАТНУ ДОДЕЛУ САДНИЦА ЗА  

ПОДИЗАЊЕ ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА ВОЋА И ТО: ШЉИВЕ, ЈАБУКЕ И ВИШЊЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 

 

            Остваривање права за бесплатну доделу садница имају физичка лица -  носиоци или 

чланови пољопривредних газдинства који су уписани у Регистар пољопривредних 

газдинстава у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођење Регистра  

пољопривредних газдинстава  и налазе се у активном статусу. 

                  Подносиоци пријаве остварују право за бесплатну доделу садница за подизање 

производних засада воћа ако подижу производне засаде на минималној површини од 0,5 

хектара. 

                  Саднице се додељују  по основу одговарајућег броја садница по хектару, одређене 

категорије и порекла саднице, и то за воћне врсте: шљиве, јабуке и  вишњу.  

          Предност приликом бесплатне доделе садница имаће они подносиоци пријаве који, 

осим што испуњавају услове прописане овим огласом,  су и учествовали на обукама  које су 

реализоване у оквиру Пројекта „Унапрећење воћарства у Пчињском округу“. 

 

1. УСЛОВИ 

                  Право на бесплатну доделу садница имају физичка лица под условом : 

- да су уписана у Регистар пољопривредних газдинства и имају активни статус;  

- да су катастарске парцеле на којима се планира подизање воћних засада у њиховом 

власништву  или под закупом на период од најмање осам година од момента подизања 

засада;  

- да подижу засад на парцелама чија је најмања укупна површина 0,5 ха. 

 

1. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА  

      БЕСПЛАТНУ ДОДЕЛУ САДНИЦА  

                  По овом Јавном огласу Општинској управи Општине Владичин Хан доставља се 

следећа документација:  

  1. Читко попуњена пријава са обавезним потписом подносиоца пријаве; 

  2. Фотокопија важеће личне карте подносиоца пријаве; 

  3. Потврда о  активном статусу у Регистру пољопривредних газдинства издата у 2013. 

години; 

  4. Извод из листа непокретности за све катастарске парцеле на којима се планира  

подизање производних засада. 

             Сва потребна документа прилажу се у оригиналу или као оверена фотокопија. 

   

         2.   ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ДОКУМЕНАТА 

                     Попуњени образац пријаве с пратећом документацијом којом се доказује испуњење 

свих услова, доставља се непосредно Служби за послове пољопривреде Општинске управе 

Општине Владичин Хан сваким радним даном од 7 до 15. часова или на адресу: Општинска 



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

ОГЛАС ПО ПРИЈАВИ ЗА БЕСПЛАТНУ ДОДЕЛУ САДНИЦА ЗА ПОДИЗАЊЕ 

ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА ВОЋА И ТО: ШЉИВЕ, ЈАБУКЕ И ВИШЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН “. 

                     Рок за доставу попуњене пријаве с пратећом документацијом којом се доказује 

испуњење свих услова за бесплатну доделу садница за подизање производних засада воћа на 

територији општине Владичин Хан је до 15,00 сати, дана 04.10.2013. године,   

                    Благовременим ће се сматрати све пријаве које буду достављене до наведеног рока.  

                    Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

 

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

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

 

                    Koмисија коју ће формирати Општинско веће Општине Владичин Хан по пријему 

пријава за бесплатну доделу садница за подизање производних засада воћа и то: шљиве, 

јабуке и вишње на територији општине Владичин Хан, након разматрања пријава , сачиниће 

записник и исти доставити Општинском већу Општине Владичин Хан.  

                    

                    Јавни оглас објавити на огласној табли Општинске управе општине Владичин Хан , на 

локалној радио станици „Радио-Хан“ и на интернет страници www.vladicinhan.org.rs, с тим 

што ће се рок за подношења пријаве рачунати од дана објављивања на Огласној табли 

Општинске управе општине Владичин Хан.  

 

          Контакт особа: Слађана Стевановић Тасић и Сандра Николић 

                  Контакт телефон: 017/473-073                                                                              

                 

                                                ОПШТИНА ВЛАДИЧИЧИН ХАН 

 

 Број:   320-31/2013-01 

         Дана:  18.09.2013. године  

 

 

                                                                                                        П Р Е Д С Е Д Н И К, 

                                                                                                     ______________________ 

                                                                                                          Горан Младеновић                                                                 
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