У складу са Одлуком Управног одбора Агенције за рурални развој општине Топола д.о.о.
Топола број 95/2011 од 02. 08. 2011. године и Решењем Управног одбора Агенције за рурални развој
општине Топола д.о.о. Топола број 96/2011од 02. 08. 2011. године,
Комисија за спровођење поступка избора пољопривредних произвођача којима ће бити
пружена финансијска подршка за развој овчарства у оквиру пројекта „Набавка расних грла
приплодних мушких јагњади за чланове Удружења „Опленац – Винтерберг“ Клока у 2011-ој
години“.
расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ЗАХТЕВА
ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА
ЗА НАБАВКУ ПРИПЛОДНИХ МУШКИХ ЈАГЊАДИ РАСЕ ВЕРТЕМБЕРГ

I Предмет јавног позива
У циљу побољшања расног састава оваца на подручју општине Топола расписује се јавни
позив за прикупљање захтева заинтересованих пољопривредних произвођача за набавку
приплодних мушких грла јагњади расе Виртемберг по пројекту „Набавка расних грла
приплодних мушких јагњади за чланове Удружења „Опленац – Винтерберг“ Клока у 2011-ој
години“.
Пројектом из става 1. предвиђена је набавка 10 расних приплодних мушких грла јагњади
расе Виртемберг.
Општина Топола, у складу са Програмом рада Агенције за рурални развој општине
Топола за 2011. годину, обезбеђује 100% од укупних финансијских средстава потребних за
реализацију пројекта.
II Услови за доделу средстава
1. Средства ће се додељивати пољопривредним произвођачима са подручја општине Топола,
уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава, која испуњавају следеће услове:
•
•
•
•

да имају регистровано пољопривредно газдинство у активном статусу,
да поседују објекат који испуњава услове прописане Правилником о ветеринарско
санитарним условима објеката за узгој и држање копитара, папкара, живине и кунића,
да поседују пашњаке и одгаварајућу кабасту сточну храну,
да поседују најмање 10 оваца.

2. Средства за финансирање набавке приплодних мушких јагњади биће одобравана за набавку 1
грла по газдинству и то на следећи начин:
• без камате уз примену валутне клаузуле,
• рок враћања је 18 месеци,
• грејс период траје 12 месеци,
• отплата се врши у шестомесечним ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода
(укупно 2 рате).
3. Средства ће бити реализована тако што ће АРРТ д.о.о. Топола уплатити износ опредељених
средстава Удружењу одгајивача оваца „Опленац – Винтерберг“ Клока, које је задужено за избор
најповољнијег добављача мушке приплодне јагњади.

III Документа потребна за јављање на конкурс
Захтев - пријава за доделу средстава подноси се на обрасцима који се могу добити у Општини
Топола, Агенцији за рурални развој д.о.о. Топола код Зорице Станковић.
Поред попуњеног захтева, учесници конкурса дужни су да поднесу и следећу документацију:
• извод из регистра пољопривредних газдинстава – подаци о пољопривредном газдинству,
• фотокопија личне карте за подносиоца пријаве.
IV Права приоритета
Предност при додели средстава имаће произвођачи млађи од 40 година.

V Рок за пријављивање и достављање докумената
Конкурс је отворен 10 дана, од дана објављивања на огласној табли Општине Топола, огласним
таблама месних заједница, огласној табли Удружења одгајивача оваца „Опленац – Винтерберг“
Клока, и на веб страни www.topola.com, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана
објављивања на огласној табли Општине Топола, односно пријаве се могу подносити до 15. 08.
2011. године. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Захтев са траженом документацијом доставити лично или поштом на адресу:
ОПШТИНА ТОПОЛА
Агенција за рурални развој д.о.о. Топола
34310 Топола, Булевар краља Александра I број 9
Све додатне информације могу се добити од Зорице Станковић на телефон брoj 034/811416 или 060/8614-104 или од Радивоја Јевтић на телефон број 034/532-490 или 064/340-55-13.
Текст конкурса и пријавa могу се преузети у Општини Топола и на сајту Општине Топола
www.topola.com
VI Обавештавање о резултатима конкурса
Предлог за доделу средстава и листу произвођача којима ће бити одобрена средства утврђује
Комисија за спровођење поступка избора пољопривредних произвођача којима ће бити пружена
финансијска подршка за развој овчарства у оквиру пројекта „Набавка расних грла приплодних
мушких јагњади за чланове Удружења „Опленац – Винтерберг“ Клока у 2011-ој години“.
Одлуку о додели средстава са листом произвођача којима ће бити одобрена средства доноси
Управног одбора Агенције за рурални развој општине Топола д.о.о. Топола
Права и обавезе корисника средстава биће регулисана посебним уговором.
АРРТ Д.О.О ТОПОЛА
Број: 97/2011
Дана: 03. 08. 2011. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Зора Недовић, с.р.

ПРИЈАВА
за доделу средстава за финансирање набавке приплодних мушких јагњади
расе Виртемберг по пројекту

„Набавка расних грла приплодних мушких јагњади за чланове
Удружења „Опленац – Винтерберг“ Клока, у 2011-ој години“

1. Име и презиме:
2. Адреса:

3. Тел:

Моб:

4. ЈМБГ:

5. Да ли осигуравате основно стадо?

ДА

НЕ

6. Поседујем_______ оваца, __________________ расе.

7. Намеравам да набавим једно приплодно мушко јагњаде расе Виртемберг.

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу тврдим да су тачни сви подаци који су
унети у ову пријаву.
У__________________
Датум______________ 2011. године
________________________
потпис

Уз попуњену пријаву у прилогу доставити:
1. Извод из регистра пољопривредних газдинстава-извод биљне производње и сточног фонда,
2. Фотокопија личне карте

