
 
 

На основу Прве измене Програма подршке за спровођење пољопривредне политике 
Општине Лајковац за 2012. године и Одлуке  Комисије за праћење реализације  
Програма подршке за спровођење пољопривредне политике општине Лајковац у 
2012. години број: 320-775/2012 - 04 од 29.10.2012.године, општинска Управа 
општине Лајковац расписује  
 
                                     К О Н К У Р С  

 

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЈ ГЕНЕТСКОГ УНАПРЕЂЕЊА 
ОВЧАРСТВА 

 
Корисници средстава остварују право на коришћење подстицајних 

средстава за квалитетнa приплодна женска грла оваца које се налазе под контролом 
овлашћене Службе за селекцију. 

Подстицајна средства утврђују се по грлу  за квалитетна приплодна грла 
оваца које се користе у производњи на пољопривредном газдинству  корисника 
подстицајних средстава, с’тим да се газдинство налази на подручју општине 
Лајковца. 

          Услов за остваривање права на субвенцију уматичених грла је да корисник 
поседује Извод из матичне евиденције стоке за квалитетна  приплодна грла за која 
се подноси захтев, оверен од стране Селекцијске службе. 

     
НАПОМЕНА : 
 

На Конкурс се могу пријавити искључиво регистрована пољопривредна 
газдинства у 2012.-ој години са територије општине Лајковац. 

  
Пријавни образац се преузима на писарници општинске управе Општине 

Лајковац ,ул. Омладински трг бр.1. 
 
Уз попуњен пријавни образац потребно је доставити следећу документацију: 

 
- Потврда о обновљеној регистрацији пољопривредног газдинства у 2012. 

години  
- Фотокопија личне карте 
- Фотокопија картице текућег рачуна пословне банке 
- Извод из главне матичне евиденције стоке за квалитетна приплодна грла 

оверен од стране селекцијске службе 
  

Конкурс је отворен од 01.11.- 30.11.2012.године   
 



 
 

Конкурс се објављује на званичној интернет презентацији Општине 
Лајковац www.lajkovac.org.rs на локалној радио станици  ЈП РТВ 
“ПРУГА“ Лајковац и у новинском гласилу „Напред “Ваљево. 

 
Пријаве на конкурс се подносе Буџетском Фонду за финансирање Програма и 

планова општине Лајковац у области пољопривреде. 
 
Пријаве поднете после наведеног рока се неће разматрати. 
 
Одлуку о корисницима средстава Буџетског Фонда за финансирање Програма 

и планова општине Лајковац у области пољопривреде у 2012.-ој години донеће 
Комисија формирана од стране општинског Већа. 

 
       Одлука о расподели средстава биће јавно објављена. 
 
 
 
     ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ  И БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА  
        ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПЛАНОВА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ  
                                       У   ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 
              
 
 

http://www.lajkovac.org.rs/�

