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На основу Одлуке Скупштине општине Бабушница број 320-1/2016-2 од
02.03.2016. године, Решења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде о
давању претходне сагласности на програм подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја у општини Бабушница за 2016. годину број 320-00-
01104/2016-09 од 18.02.2016. године и Правилника о условима и начину остваривања
права на мере подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја општине Бабушница u 2016. години који је донелo Општинско веће општине
Бабушница, број 06-22-5/2016-3 од 09.03.2016. године, Председник  општине Бабушница,
расписује

КОНКУРС
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ОВЧАРСТВА – ПОДРШКА

НАБАВЦИ УМАТИЧЕНИХ ПРИПЛОДНИХ ЈАГЊАДИ
У ОКВИРУ

ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И
ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА У 2016 години

I
Овим Конкурсом утврђују се услови и начин реализације Мера подршке развоју

овчарства-подршка набавци уматичених приплодних јагњади у оквиру програма подршке
пољопривредној политици и политици руралног развоја на подрчју општине Бабушница у
2016.години

II
Мера подршке развоју овчарства - подршка набавци уматичених приплодних

јагњади у оквиру програма подршке пољопривредној политици и политици руралног
развоја на подрчју општине Бабушница у 2016. години је:
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квалитетних
говеда,оваца,
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товних раса
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Бабушница)

101 2.200.000,00 20.000,00 100% 200.000,00
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III

За потребе спровођења ове мере извршиће се јавна набавка 110 комада уматичених
квалитетних приплодних женских јагњади пиротске оплемењене и сврљишке праменке.

IV

Расподела истих пољопривредним произвођачима биће обављена према
распиасаном конкурсу.  Додељиваће се по 10 женских јагњади исте расе по једном
пољопривредном газдинству. Предност при додели ће имати пољопривредна газдинства са
већим бројем оваца. Морају да поседују најмање 30 грла оваца по газдинству, како би
могли да конкуришу за ову меру . Уколико се појаве газдинства са истим бројем оваца на
конкурсу, предност при додели ће имати газдинства са мањим просеком старости носиоца
и чланова газдинства. За расподелу јагњади по овом конкурсу биће образована посебна
комисја.

За учешће на конкурсу, неопходна је следећа Конкурсна документација:
 копије л.к. носиоца и чланова газдинства
 пријава (узима се у канцеларији бр 26, Општинске управе општинске управе

општине   Бабушница)
 потврду о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства
 извод из структуре сточарске призводње
 извод о члановима газдинства
 копија картице текућег рачуна банке

Корисник који оствари средства подршке у обавези је да:
 набављена грла користи строго наменски и да грла не отуђује у року од 5 година од

дана доделе.
 да у текућој години набави једно мушко квалитетно приплодно јагње или

квалитетног приплодног овна, уколико исто не поседује и да о томе са доказима у
прилогу обавести Општинско веће општине Бабушница.

 уколико дође до раскида Уговора због непоштовања уговорних обавеза врати
додељена грла или набавну противредност средстава са законском затезном
каматом на годишњем нивоу за период од дана пријема до дана повраћаја средстава

Неблаговремене и неисправне пријаве неће бити разматране.

V

Конкурс објавити на сајту општине Бабушница – www.babusnica.rs и огласној
табли општине Бабушница. Конкурс траје 6 дана од дана објављивања.

Број: 404-17/2016-1
Датум: 12.04.2016.г.

ОПШТИНА БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК
Саша Стаменковић


