
 1 

                                                                                                                                
  

                
 

   
Фонд за развој града Лознице 

 
На основу члана 16. Статута Фонда за развој града Лознице и Програма 

рада Фонда за 2013. годину, а у складу са Програмом подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2013. години на 
територији града Лознице, број: 06-44-21/13-II од 04.11.2013. године, Управни 
одбор Фонда расписује 

 
 
 

К О Н К У Р С 
 

за субвенције у области воћарства, у виду доделе садног 
материјала малине и шљиве у максималном износу од 50% од 

вредности инвестиције  
 
 

           
          Фонд за развој града Лознице објављује доделу субвенција у области 
воћарства у виду доделе садног материјала малине и шљиве, а намењених  
развоју пољопривреде града Лознице.  

Право на коришћење субвенција има Породично пољопривредно газдинство 
уписано у регистар пољопривредних газдинстава, са седиштем на територији 
града Лознице и да се обрадиве површине за које се подносе захтев по овом 
конкурсу налазе на територији града Лознице. 

 
 
Општи услови и критеријуми: 

 активан статус регистрованог пољопривредног газдинства, 
 власнички лист за земљиште предвиђено за засад, 
 предност имају млађи носиоци газдинстава и незапослена лица, 
 измирене обавезе према Локалној пореској администрацији, 
 измирене обавезе према  Фонду за развој града Лознице, 
 почетници могу поднети захтев за садни материјал за малину до 

максималне површине од 0,20ха, а за шљиву до 0,50ха, 
 произвођачи који поседују засад малине од минимум 0,10ха могу 

поднети захтев за проширење засада до 0,30 ха, док они који имају 
подигнут засад од минимум 0,20ха  могу поднети захтев за проширење 
до 0,50ха, 

 произвођачи који поседују засад шљиве од минимум 0,50ха могу 
поднети захтев за проширење засада до 1,00ха. 
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Потребна документација: 

1. попуњен образац захтева, 
2. потврда о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства 

(из 2013. године), 
3. фотокопија личне карте подносиоца захтева, 
4. лист непокретности или поседовни лист за земљиште предвиђено за 

засад, на име носиоца  или члана регистрованог пољопривредног 
газдинства (не старији од 6 месеци), 

5. потврда од Локалне пореске администрације о измиреним обавезама, 
6. за незапослена лица потврда (уверење) да се води на евиденцији Службе 

за запошљавање у статусу незапосленог лица, 
7. изјава за предметну инвестицију (подизање засада малине или шљиве) да 

не користи подстицаје по истом основу (субвенције, подстицаји, 
донације) из других извора (буџета Републике Србије), 

8. потврда о извршеној основној хемијској анализи земљишта са 
препоруком стручног лица (доставити најкасније до подизања засада), 

9. изјава подносиоца захтева да ће у периоду од 1 године од подизања 
засада малине обезбедити адекватно водоснабдевање. 

 
Обавезе примаоца након добијања садница: 

 да изврши адекватну припрему земљишта за садњу пре добијања садница 
(обрада, копање јамића...), 

 да 50% средстава од набавне вредности добијених садница врати Фонду 
за развој града Лознице, за малину у 3. години од дана подизања засада, а 
за шљиву у 6. години од дана подизања засада,  

 обавеза бављења производњом малине 10 година, а производњом шљиве 
15 година, 

 да се опходи према засаду домаћински. 
 
Међусобна права и обавезе биће ближе уређена посебним Уговором о додели 
садница малине и шљиве закљученим између Фонда за развој града Лознице и 
примаоца садница. 

 
Подносилац захтева може да оствари право на коришћење субвенције само 

по једном захтеву. 
 

Захтев и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се 
подносиоцу. 
 

Лица која су остварила право на коришћење средстава по конкурсима Фонда 
из претходних година, а нису испунила своје обавезе у складу са тим 
конкурсима, немају право на коришћење средстава по овом конкурсу. 
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Захтеви се могу преузети у просторијама Фонда за развој града Лознице 
и Одељења за привреду Градске управе Лозница. 
 

Конкурс је отворен до 24.02.2014. године. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће узети у разматрање. 

Захтеви са траженом документацијом достављају се Фонду за развој града 
Лознице поштом или преко писарнице Градске управе Лозница на адресу: 

Град Лозница 
Фонд за развој града Лознице 

15300 Лозница 
Јована Цвијића 20 

са назнаком "Субвенције за развој воћарства града Лознице 2013/14. 
године" 

Све додатне информације могу се добити на телефон: 015/884-985 


