
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА ТОПОЛА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 400-333/2011-03 

Дана: 01.06.2011. године 

Т О П О Л А 

 

На основу Одлуке о буџету општине Топола за 2011. годину („Службени гласник 

СО Топола“ број 18/2010), закључка Општинског већа Општине Топола број 020-

36/2011-05-III од 21.02.2011. године, по спроведеном Јавном позиву за прикупљање 

захтева заинтересованих пољопривредних произвођача за набавку стеоних јуница у 

2011. години број 320-20/2011-03 од 09.05.2011. године, а на предлог Комисије за 

спровођење поступка избора пољопривредних произвођача којима ће бити пружана 

финансијска подршка за развој сточарства број 320-20/2011-03 од 25. 05. 2011. године 

 

Председник општине Топола доноси, 

 

 

ОДЛУКУ 

О СУФИНАНСИРАЊУ НАБАВКЕ  

СТЕОНИХ ЈУНИЦА СИМЕНТАЛСКЕ РАСЕ ЗА СТОЧАРЕ 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА У 2011-ОЈ ГОДИНИ 

 

 

I  

 Одобрава се  финансијска подршка за развој сточарства у оквиру пројекта 

„Набавка стеоних јуница за сточаре са подручја општине Топола  у 2011. години“  

тако што Општина Топола обезбеђује 20% од укупних финансијских средстава 

потребних за набавку 9 јуница Сименталске расе из увоза следећим лицима: 

 

                      Име и презиме                                    Број одобрених   грла  

             

1. Ратко Ђорђевић - Д. Трнава                    2                                   

2. Милош Манојловић - Белосавци                        2                                 

3. Зоран Миливојевић - Јунковац                     1                                   

4. Драгиша Танасковић - Загорица                      2                                   

5. Слободан Мијатовић - Белосавци     2    

 

II 

 Процедуру одабира добављача стеоних јуница Сименталске расе 

спровешће Удружење сточара општине Тополау складу са својим актима.  

 

ПI 

Права и обавезе корисника средстава из става I ове Одлуке утврдиће се 

посебним уговорима, које ће закључити са Удружењем сточара општине Топола 

из Тополе, а у складу са пројектом „Набавка стеоних јуница за сточаре са 

подручја општине Топола  у 2011. години“, решењем председника Општине 

Топола о спровођењу пројекта број 320-19/2011-06  од 29. 04. 2011. године и 

Јавним позивом за прикупљање захтева заинтересованих пољопривредних 

произвођача за набавку стеоних јуница у 2011. години 320-20/2011-03 од 09. 05. 

2011. године. 

 



IV 

О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење за привреду, буџет, трезор 

и друштвене делатности Општинске управе општине Топола, Одељење ЛЕР 

Општинске управе општине Топола, Агенција за рурални развој Општине 

Топола АРРТ д.о.о. Топола и Удружење сточара Општине Топола.  

 

V 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                         Драган Јовановић с.р. 

 

 

Доставити: 

- Именованима из става I Одлуке 

- Одељењу за привреду, буџет,       

трезор и друштвене делатности, Топола 

- Одељењу ЛЕР, Топола                                                           

- АРРТ д.о.о Топола 

- Удружењу сточара Општине Топола       

- у документацију; 

- а/а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

  

Комисија за спровођење поступка избора пољопривредних произвођача 

којима ће бити пружана финансијска подршка за развој сточарства у оквиру 

пројекта „Набавка стеоних јуница за сточаре са подручја општине Топола у 2011. 

години“ образована решењем председника Општине Топола број 020-86/2011-06 

од 29. 04. 2011. (у даљем тексту: Комисија) расписала је јавни позив за 

прикупљање захтева заинтересованих пољопривредних произвођача за набавку 

стеоних јуница у 2011. години број 320-20/2011-03 од 09. маја 2011. године.  

Пројектом из претходног става предвиђена је набавка 30 стеоних јуница 

Сименталске расе из увоза. 

 Општина Топола, преко „Агенције за рурални развој општине Топола“ 

Топола, обезбеђује 20% од укупних финансијских средстава потребних за 

набавку јуница. 

     Јавни позив за прикупљање захтева заинтересованих пољопривредних 

произвођача за набавку стеоних јуница у 2011. години био је отворен 10 дана од 

дана објављивања на огласној табли Општине Топола, огласним таблама месних 

заједница, огласној табли Удружења сточара општине Топола у Тополи и на веб 

страни www.topola.com, с тим што се рок за подношење пријава рачунао од дана 

објављивања на  огласној табли Општине Топола односно до 19.05.2011. године. 

Комисија је јавни позив доставила свим председницима савета месних заједница. 

 Након разматрања пријава пристиглих по јавном позиву, Комисија је 

утврдила Предлог листе пољопривредних произвођача за доношење одлуке о 

пружању финансијске подршке за набавку стеоних јуница у 2011. години у 

складу са којом је донета ова Одлука. 

  

 


