
ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН 

 
по Уредби о коришћењу подстицајних средстава за развој 
сточарстава у сарадњи са јединицама локалне самоуправе у 
2011. године, расписује: 
 

К О Н К У Р С 
 
о условима и начину доделе квалитетних приплодних јуница  
пољопривредним газдинствима, које обезбеђују Министарство 
пољопривреде, трговине, шумарстава и водопривреде и 
општина Владичин Хан у циљу повећања сточарског фонда и 
унапређења расног састава у говедарству. 
                                                                                                                             

Услови за доделу квалитетних приплодних јуница: 
 
Квалитетне приплодне јунице Сименталске расе из увоза ће се 
додељивати  сточарима са територије општине Владичин Хан, 
који имају регистровано пољопривредно газдинство са 
активним статусом и испуњавају следеће услове: 
 
1. да имaју одговарајући објекат који обезбеђује 

оптималне услове за узгој јуница што се оцењује 
увидом на лицу места од стране Комисије; 

 2.      да поседују најмање једну краву; 
 3. да има објекат који се налази на катастарској 

парцели општине Владичин Хан а који је у 
власништву подносиоца захтева. 

4. да поседује довољну количину квалитетне кабасте 
хране, што се доказује увидом на лицу места од 
стране Комисије. 

 
Обавезе физичких лица којима су додељена квалитетна 

приплодна јуница: 
 



- корисник пет година не може отуђити грло које му је 
додељено на основу Уредбе; 

- да у року од 5 година обезбеди стеону јуницу која ће бити 
додељена другом сточару, без надокнаде, са списка из базе 
података коју ће формирати Комисија; 

- корисник ће сносити трошкове вештачког осемењивања и 
целокупне здравствене заштите по пријему грла; 

- корисник се обавезује да у року од 5 година женску телад, 
коју добије од ове јунице, може да продаје искључиво 
пољопривреднику  на територији општине Владичин Хан.  

 
Потребна документација: 

 
- захтев за доделу квалитетних приплодних јуница; 
- фотокопју личне карте носиоца пољопривредног 

газдинства; 
- потврда о активном статусу пољопривредног газдинства; 
- фотокопија пасоша за говеда коју  подносилац захтева 

поседује; 
- пружити на увид доказ да је објекат у власништву 

корисника подстицаја и на територији општине Владичин 
Хан; 

- пружити на увид доказ о власништву или закупу 
парцела на којима се производи кабаста храна. 

 
Непотпуни и неблаговремени захтеви се неће 
узети у разматрање од стране Комисије. 

 
Захтеви се могу подносити непосредно у канцеларији 
општинске управе бр. 14 код Сандре Николић, телефон 
017/473-073 локал 122. 
 

Рок за подношење захтева  по овом конкурсу  је од 01.11.2011. 
године закључно са  
30.11.2011. године. 


