На основу Закључка Владе 05: Број 339-9528/2018, који је Влада донела 11.октобра
2018.године, а у вези са тиме је да је Влада сагласна да Републичка дирекција за робне
резерве бесповратно испоручи 3.015.000 kg минералног ђубрива KAN 27% N физичким
лицима – носиоцима пољопривредног газдинства 27 локалних самоуправа, Председеник
општине Прибој расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за бесплатну испоруку минералног ђубрива KAN 27% N
Расписује се Јавни позив за бесплатну испоруку минералног ђубрива KAN 27% N
физичким лицима – носиоцима пољопривредног газдинства са територије општине
Прибој, који имају у 2018.години пријављене површине под воћем у складу са
Правилником о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као
и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства.
Општи услови који је потребно да физичко лице – носилац пољопривредног
газдинства (подносилац захтева) испуњава су следећи:
1) Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са посебним
прописомкојим се уређује Регистар пољопривредних газдинстава, као носилац
регистрованогпољопривредног газдинства и да се налази у активном статусу.
Доказ: Потврда о активном и комерцијалном статусу газдинства (Управа за трезор);
2) Да у 2018.години има пријављене површине под воћем
Доказ: Извод из регистра пољопривредних газдинстава – структура биљне
производње за 2018.годину (Управа за трезор).
Испорука пољопривредним газдинствима вршиће се до истека количине коју је
Влада определила за општину Прибој – 111.250 kg.
Појединачно се може преузети највише 500 kg по хектару, а највише за један
хектар пријављене површине под воћем.
По пријему свих захтева, Комисија задржава право, у односу на препоручене
количине по ару, да може да изврши корекцију за испоруку количине минералног
ђубрива, како би што већи број подносилаца захтева добило минерално ђубрива.
Испорука ће се вршити у току новембра месеца, а о месту и времену расподеле,
подносиоци ће бити накнадно обавештени.
Јавни позив траје од 22. октобра до 02. новембра 2018.године.
Захтеви ће се примати сваког радног дана од 08 до 14 часова, у канцеларији бр 37
Општинске управе, а ближе информације могу се добити на телефон 0332452341, локал
123.
Уз захтеве је неопходно донети оригинална документа на увид, као и једну
фотокопију.
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НАПОМЕНА:
Расподела припадајуће количине минералног ђубрива обрађиваће се на следећи
начин:
ТАБЕЛА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ РАСПОДЕЛЕ
МИНЕРАЛНОГ ЂУБРИВА "KAN 27 % N"
ПО ПРИПАДАЈУЋОЈ ПОВРШИНИ ВОЋНИХ ЗАСАДА
Површина засада
под воћем (у арима):

Одобрена
количина
"KAN 27 % N"

0a-5а
6 а - 10 а
11 а - 15 а
16 а - 20 а
21 а - 25 а
26 а - 30 а
31 а - 35 а
36 а - 40 а
41 а - 45 а
46 а - 50 а
51 а - 55 а
56 а - 60 а
61 a - 65 a
66 а - 70 а
71 а - 75 а
76 а - 80 а
81 а - 85 а
86 а - 90 а
91 а - 95 а
96 а - 100 а и више

25 кг
50 кг
75 кг
100 кг
125 кг
150 кг
175 кг
200 кг
225 кг
250 кг
275 кг
300 кг
325 кг
350 кг
375 кг
400 кг
425 кг
450 кг
475 кг
500 кг

03 број 320-16
Прибој, 22.10.2018.
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