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Република Србија                                                                                                             

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА                                                                    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-185/2019-01 

Датум: 18.07.2019. године 

ЦРНА ТРАВА 

 

На основу чл. 20. став 1. тачка 9. и 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018) и члана 15. став 1. тачка 9. 

и члана 40. тачка 6. Статута општине Црна Трава (,,Сл. гласник града Лесковца'',  бр. 8/2019), 

Скупштина општине Црна Трава на седници одржаној дана 18.07.2019. године, доноси 

 
ПРАВИЛНИК  

о условима и поступку остваривање права на подстицаје у оквиру реализације мера политике 

руралног развоја на територији општине Црна Трава 

 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим Правилником уређују се услови и поступак за остваривање права на подстицаје у 

оквиру реализације мера политике руралног развоја на територији општине Црна Трава – 

инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Мера подршке). 

Конкретне мере инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава, из става 

1. овог члана дефинишу се сваке године Програмом подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја општине Црна Трава, који доноси Скупштина општине 

Црна Трава (у даљем тексту: Програм подршке). 

 

Члан 2. 

На основу Програма подршке Општинско веће општине Црна Трава (у даљем тексту: 

Општинско веће) расписује конкурс/јавни позив за доделу подстицајних средстава мерама 

руралног развоја на територији општине Црна Трава 

 

Члан 3. 

Конкурс/јавни позив обавезно садржи: 

- листу прихватљивих инвестиција, а у складу са Програмом подршке,  

- опште и специфичне критеријуме за кориснике 

- кратак опис административне процедуре спровођења конкурса/јавног позива 

- интензитет помоћи 

- потребну документацију и начин подношења, 
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Обавезни део документације је предрачун за планирану инвестицију или рачун о 

купљеној инвестицији из текуће године. 

 

ОСНОВНИ УСЛОВИ 

 

Члан 4. 

Право на Меру подршке имају физичка и правна лица која: 

 

- имају пребивалиште, односно седиште на територији општине Црна Трава, 

- су носиоци  регистрованог пољопривредног газдинства, 

- у предметној години имају активан статус, 

- имају у власништву или по основу закупа пољопривредне површине на којима се 

реализује конкретна Мера подршке и 

- за исту предметну инвестицију нису користила друге мере пољопривредне политике 

и политике руралног развоја или предметна инвестиција није предмет неког другог 

поступка за коришћење подстицаја у предметној години. 

 

Исто физичко или правно лице у току једне календарске године може остварити право 

само по једној мери. 

  

Члан 5. 

Поступак конкурса/јавног позива спроводи Комисија за пријем и обраду захтева 

пољопривредних произвођача за коришћење подстицајних средстава коју приликом 

расписивања конкурса/јавног позива формира Општинско веће. 

 

ПОСТУПАК  

 

Члан 6. 

Општинско веће расписује конкурс/јавни позив и у њему одређује рок у коме 

заинтересована физичка и правна лица могу подносити захтеве/пријаве на конкурс/јавни позив, 

а који не може бити краћи од 15 нити дужи од 30 дана. 

Уколико вредност субвенција која се потражује на основу приспелих захтева премашује 

висину буџетских средстава планираних за ове намене, предност ће утврђивати према 

редоследу подношења захтева. 

 

Члан 7. 

По истеку рока за пријаву на конкурс/јавни позив Комисија ће извршити проверу 

уредности и комплетности документације, као и проверу испуњености услова за одобравање 

права на Меру подршке за сваки поднети захтев, те о томе сачинити извештај и исти 

проследити начелнику Општинске управе. 

Начелник Општинске управе доноси решење којим одлучује о одобравању права на 

Меру подршке, против кога се може изјавити жалба Општинском већу, која не задржава 

извршење решења. 
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У циљу боље прегледности, Начелник општинске управе може донети више решења, од 

којих ће се једнима одбацивати, другима одбијати, а трећима усвајати захтеви, у складу са 

утврђеним чињеничним стањем. 

 

Члан 8. 

Подносиоцима којима је одобрено право на Меру подршке, а који нису извршили 

набавку предметне инвестиције даје се рок од најмање 15, а највише 30 дана у коме су дужни да 

изврше набавку предметне инвестиције и да Комисији доставе готовински рачун са фискалним 

исечком, односно само готовински рачун, ако се предмет инвестиције набавља од предузетника, 

односно правног лица које се бави делатношћу за коју не постоји обавеза евидентирања 

промета преко фискалне касе. 

Из оправданих разлога, рок из става 1. овог члана може се продужити најдуже за још 15 

дана. 

Подносиоцима којима је одобрено право на Меру подршке, а који су већ извршили 

набавку предметне инвестиције у текућој години, а нису доставили готовински рачун са 

фискалним исечком, односно само готовински рачун, ако се предмет инвестиције набавља од 

предузетника, односно правног лица које се бави делатношћу за коју не постоји обавеза 

евидентирања промета преко фискалне касе, даје се рок од најмање 15, а највише 30 дана, у 

коме су дужни да доставе рачун. 

По истеку рока из става 1, 2. и 3. члана, Комисија ће изаћи на терен ради утврђивања 

чињеничног стања код сваког учесника конкурса/јавног позива, а након тога на основу 

документације и записника са терена сачиниће Извештај о испуњености услова за исплату  

подстицаја. 

Подносилац захтева је у обавези да предметну инвестицију реализује у потпуности у 

складу са њеном наменом (у даљем тексту: инсталација предмета инвестиције). 

Комисија може предложити, а Општинско веће донети одлуку да се подносиоцима 

захтева изврши исплата подстицајних средстава иако предметна инвестиција није инсталирана, 

уз обавезу да подносилац захтева изврши њену инсталацију у примереном року, који се 

одређује у сваком конкретном случају, полазећи од природе предметне инвестиције. 

Из оправданих разлога, рок из става 6. овог члана може се продужити најдуже за још 15 

дана. 

Уколико подносилац захтева не изврши инсталацију предметне инвестиције у 

остављеном и евентуално продуженом року, покренуће се поступак повраћаја исплаћених 

средстава.  

Извештај из става 4. овог члана се доставља Општинском већу које доноси Решење 

којим се одлучује о исплати подстицајних средстава.  

Против решења Општинског већа може се покренути управни спор. 

 

Члан 9. 

Уколико након спровођења конкурса/јавног позива не буду утрошена сва планирана 

средства, конкурс/јавни позив се може поновити. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 

Комисија је овлашћена да ситуације које нису регулисане овим Правилником (уколико 

се појави правна празнина) сама регулише својим одлукама или да се, уколико процени да за 

тим постоји потреба због значаја спорне ситуације, обрати Општинском већу захтевом за 

доношење одређене одлуке. 

У погледу правила поступка која нису регулисана овим Правилником примењују се 

правила општег управног поступка. 

У погледу осталих услова за одобравање права на подстицаје који нису регулисани овим 

правилником, примењиваће се одредбе Програма подршке. 

 

Члан 11.  

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

града Лесковца“. 

 

 

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

Председник 

Јоца Митић 

__________________________ 


