Република Србија
Општина Црна Трава
Председник општине
Број: 320-120/2015-02
Датум: 19.10.2015. године
Црна Трава
На основу члана 52. тачка 2. и 6. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014), члана 60. тачка 2. и 6. Статута општине Црна
Трава („Службени гласник града Лесковца“, број 14/2012) и на основу Плана развоја
пољопривредне производње на територији општине Црна Трава за период 2012-2015.
године,
Председник општине Црна Трава расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ ТЕЛЕТА СИМЕНТАЛСКЕ РАСЕ
1. Предмет конкурса је 1 (једно) теле сименталске расе које је општини Црна Трава
предато по основу испуњења уговорне обавезе пољопривредника са територије
општине Црна Трава који су у току 2012. године бесплатно добили јуницу, да
једно женско теле у периоду од пет година након добијања јунице врате
општини Црна Трава, које ће бити додељено другом заинтересованм
пољопривреднику у циљу развоја сточарства на територији општине Црна
Трава.
2. Теле је тежине око 160 кг.
3. Услови конкурса:
-

да подносилца захтева има пријављено пребивалиште на територији
општине Црна Трава
да је физичко лице – подносилац захтева носилац породичног
пољопривредног газдинства које је уписано у Регистар пољопривредних
газдинства и да има активни статус у 2015. години

4. Критеријуми за доделу телета:


старост носиоца пољопривредног газдинства:

-

до 40 година
од 40 до 55 година више од 55 година -



број чланова домаћинства:

-

преко 5 чланова
од 3 до 5 чланова
до 3 члана

-

5
3
1

5
3
1



број грла крупне стоке:

-

преко 5
од 3 до 5
до 3



кондиција и конституција постојећих грла:

-

одлична
задовољавајућа
лоша



стање смештајних услова (осветљеност, проветреност, хигијена):

-

одлична
задовољавајућа
лоша



могућност прилаза у различитим временским условима:

-

одлична
задовољавајућа
лоша



расположивост кабасте хране по грлу стоке:

-

50 ара по грло стоке Од 30 до 50 ара
До 30 ара
-



капацитет и близина спремишта за храну (ливадска, кукурузна):

-

одлична
задовољавајућа
лоша



остваривање права по плану развоја пољопривредне производње

-

-

-

-

-

-

5
3
1

5
3
1

5
3
1

5
3
1

5
3
1

5
3
1

није добијао субвенције - 5
добијао субвенције
-1

5. На основу збира поена добијених применом критеријума из претходне тачке,
сачиниће се ранг листа, а теле ће бити додељено оном пољопривреднику који
буде први на ранг листи.
За случај да прво место деле два или више пољопривредника са истим бројем
бодова, о томе коме од њих ће теле бити додељено одлучиваће жреб.
Бодовање ће извршити пољопривредна служба Општинске управе општине
Црна Трава.

6. Обавезе примаоца након добијања грла:
-

да добијено грло не може отуђити наредних 5 (пет) година
да добијено грло осемењава и гаји према препорукама стручне службе
Општинске управе општине Црна Трава у циљу унапређивања генетског
потенцијала општине

7. Међусобна права и обавезе биће ближе уређена посебним Уговором о додели
телета сименталске расе закљученим између општине Црна Трава и примаоца
телета.
8. Потребна документација и начин подношења:
Захтев за доделу телета сименталске расе са пратећом документацијом подноси
се Општинској управи општине Црна Трава на обрасцу који се може се преузети у
Општинској управи општине Црна Трава, канцеларија бр. 6.
Захтев се може поднети најкасније до 27.10. 2015. године.
Уз попуњени захтев обавезно доставити:
-

фотокопију личне карте носиоца пољопривредног газдинства
потврда о активном статусу газдинства
потврда МЗ о броју чланова домаћинства

Контакт особа: Веселин Јовашевић – стручни сарадник на реферату
пољопривреде у Општинској управи општине Црна Трава, телефон 016/811-118, локал
126.
ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Благојевић
_________________________

