
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)  

 

                                          Расписује 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ЗАХТЕВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ 

ПРОИЗВОЂАЧА ЗА НАБАВКУ СТЕОНИХ ЈУНИЦА У 2011. ГОДИНИ 

 

I  Предмет јавног позива 

 

У циљу побољшања расног састава говеда на подручју општине Топола расписује се јавни 

позив за прикупљање захтева заинтересованих пољопривредних произвођача за набавку стеоних 

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

години“. 

 Пројектом из става 1. 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. 

  

  II Услови за доделу средстава   

          

1. Средства за суфинансирање набавке стеоних јуница Сименталске расе из увоза ће се додељивати 

сточарима са подручја општине Топола, који имају регистровано пољопривредно газдинставо у 

активном статусу и испуњавају следеће услове: 

• да поседују објекат који испуњава услове прописане Правилником о ветеринарско 

санитарним условима објеката за узгој и држање копитара, папкара, живине и кунића, 

• да су обезбедили одговарајућу врсту и количину кабасте сточне хране,  

• да поседују најмање 2 уматичене краве. 

 

2. Средства за суфинансирање набавке стеоних јуница Сименталске расе из увоза биће одобравана 

за највише 2 грла по газдинству и то на следећи начин: 

• без камате уз примену валутне клаузуле, 

• рок враћања је 18 месеци, 

• грејс период траје 6 месеци, 

• отплата се врши у месечним ануитетима, прва рата се уплаћује по истеку грејс периода (укупно 

12 рата). 

       3. Средства за суфинансирање набавке стеоних јуница Сименталске расе из увоза представљају 

средства буџета Општине Топола и биће уплаћена Удружењу сточара општине Топола из Тополе преко 

АРРТ д.о.о. Топола. 

 

III Документа потребна за јављање на конкурс 

 

Захтев - пријава за доделу средстава подноси се на обрасцима који се могу добити у Удружењу 

сточара општине Топола, Топола, Занатски центар 1а. 

Поред попуњеног захтева, учесници конкурса дужни су да поднесу и следећу документацију: 

• извод из регистра пољопривредних газдинстава–извод биљне производње и сточног фонда 

• уверење о плаћеном порезу,  

• фотокопија личне карте за подносиоца пријаве, 

• пасош за краве које подносилац пријаве поседује, 

• оверена изјава подносиоца захтева  о обезбеђеном сопственом учешћу (образац изјаве преузима 

се уз захтев у Удружењу сточара општине Топола, Топола). 

 

 

 



 

IV Права приоритета 

 

Предност при додели средстава имаће произвођачи који имају мањи број грла, а најмање две 

уматичене краве и испуњавају све услове из тачке II и III овог позива. 

Претходни став овог члана је утврђен из разлога обезбеђења услова за коришћење подстицајних 

средстава Министарства пољопривреде. 

 

V Средства обезбеђења  
 

 Као средство обезбеђења враћања одобрених средстава, корисник ће приликом потписивања 

уговора предати соло меницу без протеста оверену од стране два жиранта кредитно солвентна, са 

изјавама жираната. 

 

VI 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 сточара општине Топола у Тополи 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 до  19. 05. 2011. године. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 

узети у разматрање. 

 Захтев са траженом документацијом доставити лично или поштом на адресу: 

Удружење сточара општине Топола 

Занатски центар 1а 

са назнаком " За конкурс" 

Све додатне информације могу се добити на телефон: 034/811-477. Текст конкурса и пријавa могу 

се преузети у Удружењу сточара општине Топола, Топола, Занатски центар 1а и  на сајту Општине 

Топола www.topola.com 

  

VII Обавештавање о резултатима конкурса 

 

Предлог листе 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“ 

утврђује Комисија.  

На основу предлога Комисије председник Општине Топола донеће Одлуку и утврдити 

коначну листу произвођача којима ће бити пружана финансијска подршка за развој сточарства. 
 Права и обавезе корисника средстава биће регулисана посебним уговором. 

 

 

  

ОПШТИНА ТОПОЛА 

Комисија за спровођење поступка избора  

пољопривредних произвођача којима ће бити  

пружана финансијска подршка за развој сточарства 

Број: 320-20/2011-03   

Дана: 09. 05. 2011. године                                                             

                                                                                                                      

                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                                                                                           Зорица Станковић, с.р. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ПРИЈАВА  

за доделу средстава за суфинансирање набавке стеоних јуница 
Сименталске расе из увоза по пројекту  

„Набавка стеоних јуница за сточаре са подручја општине Топола у 

2011. години“ 
 

  

 

 

1. Име и презиме: 

 

2. Адреса: 

 

 

3. Тел:                                                            Моб: 

 

 

4. ЈМБГ: 

 

 

5. Да ли осигуравате основно стадо?              ДА                         НЕ 

 

 

 

6. Поседујем_______ краве, __________________ расе. 

 

 

 

7. Намеравам да набавим__________ јуница Сименталске расе. 

 

 

 

 
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: 

2. Извод из регистра пољопривредних газдинстава-извод биљне производње и сточног фонда, 

3. Уверење о плаћеном порезу  

4. Фотокопија личне карте  

5. Пасош за краве које подносилац пријаве поседује 
6. оверена изјава о обезбеђеном сопственом учешћу. 

 



 


