На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС“, број 10/13) и члана 128. Статута општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“ број 3/2008, 7/2013, 11/2014, 24/2014 и ), Скупштина општине Сокобања на
седници одржаној 05.12.2018.године, расписује
КОНКУРС
ЗА УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ САСТАВА У ОВЧАРСТВУ И КОЗАРСТВУ КРОЗ
СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ ПРИПЛОДНЕ ЈАГЊАДИ И ЈАРАДИ У 2018.
ГОДИНИ
1.Намена улагања
Средствима за развој пољопривреде општине Сокобања (у даљем тексту: Средства) за
2018. годину, извршиће се субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава, за
набавку приплодне јагњади и јаради, у укупном износу од 400.000,00 динара , а у складу са
Правилником за унапређење расног састава у овчарству и козарству кроз субвенционисање
купљене приплодне јагњади и јаради у 2018. години.
2.Коришћење субвенција
Право на коришћење субвенција има Породично пољопривредно газдинство уписано у
регистар пољопривредних газдинстава, са седиштем на територији општине Сокобања,и
имовином на подручју општине Сокобања.
3. Критеријуми за оцену захтева
Средства се одобравају редоследом пристиглих и административно исправних пријава, до
утрошка средстава.
4. Потребна документација за конкурисање
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Попуњен образац захтева;
Извод из регистра земљишних површина – пријављене површине;
Уверење о активном статусу пољопривредног газдинства;
Фотокопија личне карте;
Рачун за купљена грла;
Потписана отпремница;
Фотокопија текућег рачуна:
Доказ о пренешеним средствима са наменског рачуна;
Доказ о упису грла у матични запат;
5. Услови и начин одобравања средстава

О захтеву за коришћење подстицајних средстава, одлучује Комисија за доделу средстава
у пољопривреди именована од стране председника општине Сокобања. Комисија неће
разматрати непотпуне захтеве.

Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем субвенције може бити уређена
уговором који закључују општина Сокобања и корисник средстава.
6.Подношење захтева за коришћење средстава субвенција
Захтев за коришћење подстицајних срестава ( у даљем тексту: Захтев) подноси се са
траженом документацијом Комисији за доделу средстава у пољопривреди општине Сокобања,
улица Светог Саве број 23, са назнаком „ЗА УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ САСТАВА У
ОВЧАРСТВУ И КОЗАРСТВУ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ ПРИПЛОДНЕ
ЈАГЊАДИ И ЈАРАДИ У 2018. ГОДИНИ“ искључиво путем поште или писарнице Општинске
управе општине Сокобања.
Захтев и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се подносиоцу.
Конкурс је отворен од 05.12.2018. године до утрошка средстава,а накасније до
17.12.2018. године. Непотпуни и неблаговремени Захтеви неће бити разматрани.
Лица која су остварила право на коришћење кредитних средстава и субвенција по
конкурсима Фонда из претходних година, а нису испунила своје обавезе у складу са тим
конкурсима, немају право на коришћење средстава по овом конкурсу.
Конкурс објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања, путем
средстава јавног информисања, на веб сајту општине Сокобања и огласној табли М.З.
Све додатне информације могу се добити на телефон:
018830030 локал 614, или у канцеларији број 16. Општинске управе општине Сокобања, улица
Светог Саве, број 23.

I Број: 320-210/2018
У Сокобањи, 05.12.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић

