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I ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

1.1.Анализа постојећег стања
1.1.1.Географске и административне карактеристике: Општина Црна Трава се налази на
југоистоку Србије и обухвата површину од 312 км2. (31204,09 ха) Просторно се граничи са
општинама Бабушница, Власотинце, Лесковац, Владичин хан ,Сурдулица и на истоку са
суседном државом Бугарском. Припада Јабланичком управном округу и од града Лесковца
као регионалног административног центра удаљена је 66 км. Општина Црна Трава се налази у
горњем сливу реке Власине, на обронцима планине Чемерник оивичена брдовитом
Грделичком клисуром , обронцима Суве планине, планином Врдеником из суседне Бугарске и
Власинским језером.
1.1.2.Природни услови и животна средина: Општина се простире на надморској висини од
346 метара до 1721 метара. Преовладавају је бројне висоравни ( Чемерник, Острозуб, Тумба,
Плана) , стрма брда која належу једно на друго, између којих се развила разграната хидрошка
мрежа , листопадне букове шуме и природни пашњаци са веома богатим биодиверзитетом. У
педолошком смислу преовладава тешко, водонепропусно земљиште , подзол и смоница ,
сиромашно азотом фосфором и калијумом , местимично богата микроелементима. Земљиште
је углавном кисело Ph<5, садржај хумуса варира о д 2 % на пашњацима и ливадама до 10% у
шумама и у водном земљишту. Према подацима из ранијих геолошких истраживања на
територији општине Црна Трава постоје и поједина подручија доста богата минералним
сировинама ( магнетит, олови, цинк) азбестом, амфиболитом, метадијабатама.Овакво
земљиште је погодно за интензивну пољопривредну производњу само уз примену
комплексних агротехничких мера ( мелиорација, фертилизација, плодоред).Другим речима,
подребна су велика улагања рада и средстава да би се земљиште привело намене и на њему
организовала интензивна пољопривредна производња . Дуге снежне зиме, велики број
кишних дана током године, стрми нагиби терена и водонепропусна подлога условили су
формирање густе и разгранате хидролошке мреже.На основу досадашњих хидролошких
истраживања сматра се да на подручију општине Црна Трава има око 150 извора и врела чија
издашност услед сложених и непрекидних геоморфолошких процеса али и неправилног
газдовања шумама варира . Постоји и велики број потока и долина чији хидропотенцијали
зависе од обима и интензитета подавина током године.У воде 2 реда спадај у Рупска,
Тегошничанска, Градска , Дарковачка река, Чемерчица а Одлуком о утврђивању пописа вода
1 реда коју је Влада РС донела 2010 године река Власина се сврстава у воде 1 реда.С обзиром
да на територији општине Црна Трава нема комуналних и дивљих депонија, нема
индустријских и прерађивачких капацитета, пољопривредно земљиште се не третира
хемијским средствима заштите и прихране , све воде на територији општине су изразите
чистоће и могу се убрајати у најчистије воде Србије.Географски положај и рељеф терена
условљавају климу и то типичну планинску климу са кратким и свежим летима ,дугим и
оштрим зимама , готово без прелазних годишњих доба. Конкретно, годишње падавине
832мм/м2, неравномерно распоређене током године, Средња годишња температура 6 º Ц,
валжност ваздуха 85%, нижи атмосферски притисак , умерени северни ветрови, број мразбих
дан ( у којима температура иде испод 0ºЦ) је 137,5 , годишња сума трајања сијања сунца је
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испод 1500 сати годишње.Шуме чине 47% од укупне површине општине, са тенденцијом
ширења. У структури шуме преовладава букова шума са преко 80 % а затим следе четинари и
самоникла бела бреза. Што се тиче власничке структуре над шумама , однос је 54 : 46
процената у корист државних шума.

СТАЊЕ И ТРЕНДОВИ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА
1.1.3.Демографске карактеристике и трендови На територији општине Црна Трава , на
укупној површини од 31204,09 хектара према Попису становништва из 2011 године живи
1663 становника у 25 насељена места. Према овим подацима, општина Црна Трава спада у
групу најеђе насељених општина у Србији ( свега 5,3 становника по 1км2 )
Први и најопаснији демографски податак је да се број становника општине из
године у годину драстично смањује. Два су основна разлога која доводе до тога , економске
миграције и опадање природног прираштаја ( годишња стопа морталитета је 5 пута већа од
годишње стопе наталитета)
ТАБЕЛА 1 Број становника општине Црна Трава
Година
Број
становника

1948

1953

1961

1971

1981

1991

2002

2011

13614

12902

12319

9672

6366

3789

2563

1663

Друга, битна демографска карактеристика ,је старосна структура становништва
општине Црна Трава . Према подацима Пописа становништва из 2011 године просечна
старост становништва општине Црна Трава је 53,7 година , док је у појединим насељима
просечна старост становништва 74,1 година
ТАБЕЛА 2 Образовна структура становника општине Црна Трава
Средње

oпштина

Укупно
становни
ка

Без
школс
ке

образовање
Непотпуно
основно
образовање

Основно
образовање

спреме

средње стручне школе у
трајању
свега

гимназ
ија

краћем од 4
године

4 године

cпецијализа
ција после
средњег
образовања

Више
образовање

Високо
образовање

Црна
Трава

%

1561

177

365

410

509

17

121

367

4

54

44

100

11

23

26

32

1

7,7

23,5

0,25

3,45

2,8

1.1.4.Диверзификација руралне економије : О руралној економији на територији општине
Црна Трава готово да нема шта да се напише јер је она веома слабо развијена. Пођимо од
становништва . У структури становништва преовладава радно издржавано становништво ,
углавном деца од 1 до 19 година, старији од 65 година и жене које су традиционално
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орјентисане на домаћинство. Од укупног броја становника 689 је запослено а 226 је
регистровано у НЗС као незапослено Радно активно ствновништво углавном обавља
административне послове у државним институцијама и установама или сезонске послове из
области грађевинарства.. Постоји једна фабрика за производњу воде, једна сточарска фарма ,
15 привредних друштава из области грађевинарства, производње и промета електричне
енергије, више од 290 самосталних занатских радњи , већином из области грађевинарства, 3
угоститељска објекта без смештајних капацитета и 9 самосталних трговинских радњи. На
територији општине не постоји ни једна хладњача за складиштење пољопривредних
производа, ни једна сушара нити било који други погон за прераду пољопривредних
производа. Пољопривреда као изворна, примарна делатност , са постојећим компаративним
предностима подручија би могла постати и бити носилац не само руралног, већ читавог
економског развоја општине Црна Трава .
1.1.5. Рурална инфраструктура За разлику од руралне економије, рурална инфраструктура у
општини Црна Трава је у много бољем стању, што представља и добру основу за њен развој.
На територији општине Црна Трава постоји разграната путна инфраструктура са више од 100
км асфалтираног пута, са 20 мостова и више од 50 пропуста за воду. Постоји 3 јавна водовода
и више од 150 сеоских водовода. Постоји и канализациона мрежа укупне дужине 5 км са
изграђеним уређајем за пречишћавање отпадних вода који , на жалост, још није пуштен у
погон. Електрификација је урађена на комплетном подручију, покривеност мобилне
телефоније је 70 % територије а интернет на свега 15 % територије општине Црна Трава. На
територији општине Црна Трава не постоји ни једна депонија комуналног отпада већ се отпад
сакупља компанија"Porr Werner&Weber" и депонује на регионалну депонију „Жељковац“ код
Лесковца. На самом улазу у насеље Црна Трава ,на десној обали реке Власине постоји мала ,
неуређена депонија грађевинског отпада која не представља извор загађења . Такође, у
појединим селима и засеоцима с времена на време се појави нека мала дивља депонија коју по
налогу комуналне инспекције брзо очисте или сами мештани или радници јавног комуналног
предузећа „Вилин Луг“ Црна Трава, јединог предузећа на територији општине Црна Трава
које се бави одржавањем чистоће.

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
СТАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ РЕСУРСА
1.1.6.Пољопривредно земљиште: Од укупне површине општине Црна Трава која
,подсетићемо, износи 31204,09 хектара, према подацима Републичког геодетског завода ,
више од половине, тачније 16.178,5633 хектара, чини пољопривредно земљиште. У
структури пољоприврдног земљишта преовладавају ливаде 7664,50 хектара, и пашњаци
5.907,0959 хектара 6 ,7 и 8 класе. Пољопривредно земљиште у државној својини је 6.425,00
хектар и годишње се да у закуп око 75 хектара. Према подацима из Пописа пољопривреде
2012 године 254 пољопривредна газдинства располажу са 10751 хектар пољопривредног
земљишта (укључујући и шуме).Од тога укупно расположивог пољопривредног земљишта ,
2194 хектара ( свега 20% ) се користи за пољопривредну производњу (од тога 1974 хектара
чине ливаде а само 160 хектара оранице и баште) У сетвеној структури преовладавају
кромпир који се сади на површини од 59 хектара , затим следи крмно биље (48 хектара),
жито ( 28 хектара) и остало поврће ( 6 хектара)
1.1.7.Вишегодишњи засади : Што се воћарске производње тиче , на подручију општине

постоји око 60 засада екстензивног карактера ( преовладава јабука , крушка и шљива на
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укупној површини од 45 хектара ) и око 35 интезивних засада (плантажа ) америчке
високожбунасте боровнице , малине и леске на укупној површини од 30 хектара.
1.1.8.Сточни фонд Према подацима Републичког завода за статистику Србије, кретање
сточног фонда изгледа овако:
година
ВРСТА СТОКЕ
коњ
говеда
свиње
овце
козе
живина
2002
15
1539
800
2750
350
10000
2012
2
309
142
1288
300
5000

Из приложеног се може в идети да је за протекле 10 године сточни фонд драстично смањен (
говеда 5 пута!)
Активном аграрном политиком заснованом Планом развоја пољопривредне производње на
територији општине Црна Трава за период 2012-2015 за још 80 крава сименталске расе и 520
коза расе француска алпина .
1.1.9.Механизација, опрема и објекти: Према подацима Пописа пољопривреде 2012 на
територији општине Црна Трава постоји укупно: 54 једноосовинских трактора
(мотокултиватора), 28 двоосовинских трактора, 1 комбајн,20 плугова,6 тањираче, 9 дрљаче,
ни један сетвоспремач, 19 ротофреза, 2 растурача минералног ђубрива и два растурача
стајњака,2 сејалице, 9 прскалица 23 приколице и 45 косилице.Сва ова механизација и све
прикључне машине су старије од 10 година.
Што се тиче објеката, на територији општине Црна Трава има укупно 732 објеката за
смештај стоке и механизације, један пластеник, ни један стакленик, ни једна хладњача
,сушара нити било који објекат за складиштење и чување пољопривредних производа.
1.1.10.Радна снага: Радна снага на газдинствима се углавном своди на носиоца газдинства и
чланове домаћинства. Према Попису пољопривреде 2012 на подручију општине Црна Трава
има укупно245 газдинства са укупно 296 лица ( чланова породице или рођака ) који обављају
пољопривредну активност на газдинству. На пољопривредним газдинствима у Црној Трави
чији су носиоци физичка лица нема стално запослених лица а на пољопривредним
газдинствима ч . Што се тиче степена образовања, носиоци газдинства су без школске
спреме или са основним и непотпуним основним образовањем чије се знање углавном своди
на искуство стечено праксом.
1.1.11.Структура пољопривредних газдинстава: Од 794 домаћинства колико према
Попису становништва из 2011 године постоји ,у Црној Трави 254 јесу пољопривредна
газдинства, тј , поседују пољопривредно земљите, . У структури пољопривредних
газдинстава преовладавају пољопривредна газдинства са мање од 2 хектара коришћеног
пољопривредног земљишта, углавном ливаде и пашњаци , газдинства која у производњи не
користе или на веома малим површинама користе ђубриво и средства заштите, не
наводњавају површине, газдинства која немају механизацију већ пољопривредну
производњу обављају на традиционалан начин, а она која имају механизацију и прикључне
машине иста је стара и непродуктивна.На територији општине Црна Трава постоји укупно
182 пољопривредна газдинства која чувају стоку, тачније 501 условно грло , са укупно 174
годишње радне јединице ангажоване радне снаге у пољопривреди.
1.1.12.Производња пољопривредних производа: Готово сва пољопривредна газдинства
Црне Траве производе искључиво за сопствене потребе, мали број газдинства производи
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тржишне вишкове па тачнијих података о обиму производње и прераде ратарских,
повртарских производа , воћа и грожђа , меса , млека и јаја на територији општине нема.
1.1.13.Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника:На територији општине
Црна Трава Поред једне постојеће задруге( „ Власинске домаћице“ ) и једног удружења (
пчелара ), у 2015 години формирана је још једна задруга орјентисана ка воћарској
производњи а у завршној фази је и отварање још једне воћарске задруге на територији МЗ
Дарковце и Удружење сакупљача лековитог биља.
1.1.14.Трансфер знања и информација :Општина Црна Трава је схватила да је основ
пољопривредне производње индивидуални пољопривредни произвођач-сељак па је и
концепт помоћи развоја пољопривреде базирала на пружање финансијске , административне
, организационе али и стручне и саветодавне помоћи индивидуалним пољопривредним
произвођачима. Захваљујући одличној сарадњи , пре свега са Пољопривредном саветодавном
и стручном службом Лесковац, националним и регионалним агенцијама за економски развој
(НАРР,НАЛЕД,ВЕЕДА Врање ,Центар за развој јабланичког и пчињског округа АРРА)
Данско-Српски програм развоја воћарства на југу србије „Fruits & Berries“ и многим другим
невладиним организацијама и програмима, општина Црна Трава је у претходне 3 године
организовала више од 150 стручних предавања на различите теме из области пољопривреде .
Такође Општинска управа Општине Црна Трава- Одељење за пољопривреду је свакодневно
у контакту са заинтересованим пољопривредним произвођачима , омогућује им брз и лак
приступ информацијама битним за пољопривредну производњу, помаже им око регистрације
пољопривредних газдинстава , пријављивања производње и остваривања права на активне
мере аграрне политике Републике Србије ( субвенције, регресе,премије...)
1.2.ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА
И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
Табела 1. Мере директних плаћања
Износ
Планирани

Редни

Назив

Шифра

број

мере

мере

буџет за текућу

обавеза (у РСД)

100.1

УКУПНО

јединици

годину без
пренетих

1. РЕГРЕСИ

подстицаја по

мере
(апсолутни
износ у РСД)

300.000

2.000

300.000

2.000

Износ

Максимални

Пренете

подстицаја

износ

обавезе

по

подршке по

кориснику

кориснику

(%) (нпр.

(ако је

30%, 50%,

дефинисан)

80%)

(РСД)
Није дефинисан

Табела 2. Мере кредитне подршке
Износ

Максимални

Пренете

подстицаја

износ

обавезе

по

подршке по

кориснику

кориснику

Износ
Планирани

Редни
број

Назив
мере

Шифра
мере

буџет за текућу
годину без

подстицаја
по јединици
мере
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(%)

(ако је

(нпр. 30%,

дефинисан)

50%, 80%)

(РСД)

пренетих

(апсолутни
обавеза (у РСД)

износ у РСД)

1.
2.
3.
УКУПНО

Табела 3. Мере руралног развоја

Редни
број

Назив
мере

Инвести
ције
у
физичка
средства
пољопри
вредних
газдинст
1. ава
2.
3.

Шифра
мере

101

Планирани
буџет за текућу
годину без
пренетих
обавеза (у РСД)

1.500.000

Износ
подстицаја по
кориснику (%)
(нпр. 30%, 50%,
80%)

Максимални
износ
подршке по
кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

Пренете
обавезе

Није
дефинисан

100

n+1...
УКУПНО

1.500.000

Табела 4. Посебни подстицаји

Износ
Планирани

Редни

Назив

Шифра

број

мере

мере

буџет за текућу
годину без
пренетих
обавеза (у РСД)

подстицаја
по јединици
мере
(апсолутни
износ у РСД)

Износ

Максимални

Пренете

подстицаја

износ

обавезе

по

подршке по

кориснику

кориснику

(%)

(ако је

(нпр. 30%,

дефинисан)

50%, 80%)

(РСД)
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1.
2.
3.

n+1...
УКУПНО
Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне подршке
,мере руралног развоја и посебних подстицаја

Планирани буџет

Редни

Назив

Шифра

за текућу годину

број

мере

мере

без пренетих
обавеза (у РСД)

Максимални

Пренете

Износ

износ

обавезе

подстицаја по

подршке по

кориснику (%)

кориснику

(нпр. 30%, 50%,

(ако је

80%)

дефинисан)
(РСД)

1.
2.
3.
УКУПНО

Тaбела 5. Табеларни приказ планираних финансијских средстава
Вредност
у РСД

Буџет
Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без пренетих обавеза)

Планирана средства за директна плаћања
Планирана средства за кредитну подршку
Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја
Планирана средства за посебне подстицаје

1.800.000
300.000
0
1.500.000
0

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера
директних плаћања, кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја

0

Пренете обавезе

0

1.3.Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике:

Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја општине Црна Трава има за директни циљ стимулисање сточарске и
воћарске производње на територији општине Црна Трава што ће индиректно довести до
смањења незапослености, повећање животног стандарда а као крајњи циљ и заустављање
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одлива становништва са територије општине Црна Трава. Потенцијални корисници мера
подршке су регистрована пољопривредна газдинства са територије општине Црна Трава,
правна и физичка лица која имају регистрована пољопривредна газдинства и у предметној
2017 години имају активан статус.
1.4.Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја:

Информисање потенцијалних корисника о мерама које су дефинисане
Програмом спровешће се путем Конкурса (Јавних позива) које ће бити истакнути на огласној
табли зграде Општинске управе општине Црна Трава и свим Месним канцеларијама у
општини Црна Трава , на званичном сајту општине Црна Трава, као и свакодневним
активностима стручне службе Општинске управе општине Црна Трава.
1.5. Мониторинг и евалуација:

Општинско веће општине Црна Трава формираће Комисију за пријем и обраду
захтева пољопривредних произвођача за коришћење подстицајних средстава.
Комисија
ће након административне процедуре изаћи на терен ради
утврђивања чињеничног стања, а након тога на основу документације и сачињеног извештаја
са терена сачиниће Извештај о испуњености услова за добијање подстицајних мера .Исти
Извештај подносе Општинском већу општине Црна Трава који разматра исти и доноси
Одлуку о додели подстицајних средстава. (саставни део Одлуке је и Извештај Комисије за
пријем и обраду захтева). Општинско веће општине Црна Трава ће донети Одлуку којом
овлашћује Председника општине да може да закључи Уговоре о додели подстицајних
средстава са подносиоцима захтева који су испунили услове
Након потписивања Уговора корисник подстицајних средстава је у обавези да
предметну инвестицију не може да отуђи за период утврђен условима Конкурса за доделу
подстицајних средстава и да у поменутом периоду омогући Комисији несметану контролу.
После сваке извршене контроле Комисија Општинској управи општине Црна
Трава подноси Извештај.
На основу поднешених извештаја Општинска управа општине Црна Трава
имаће увид у чињенично стање и на основу тога ће доносити Одлуке у наредном периоду.
II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА
2.1.Назив и шифра мере: Регрес-100.1.

Регрес

за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)-

100.1.1
2.1.1.Образложење У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју,
(Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16 ) јединице локалне самоуправе

могу да утврђују мере које се односе на директна плаћања за премију осигурања за усеве,
плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње, као и регресе за репродуктивни
материјал и то за вештачко осемењавање. Будући да се на територији општине Црна Трава
сточни фонд за протеклих 10 година смањио 5 пута, Општина Црна Трава у циљу развоја
пољопривредне производње на територији општине Црна Трава предност даје управо овој
мери руралног развоја.
2.1.2.Циљеви мере Повећање броја и побољшање структуре расног састава говеда на територији
општине Црна Трава
2.1.3. Веза мере са Националним програмима за рурални развој : Није примењиво, будући да
Национални програм за рурални развој РС још није усвојен..
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2.1.4.Крајњи корисници: Ветеринарске амбуланте са територије округа које испуњавају услове

из конкурса
2.1.5.Економска одрживост За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или

пројекат о економској одрживости улагања
2.1.6.Општи критеријуми за кориснике : Право учешћа на конкурс имају ветеринарске станице и
амбуланте које располажу квалитетним стручним кадровима и квалитетним семенским материјалом.
2.1.7.Специфични критеријуми За реализацију ове мере корисник је у обавези да испуни само

опште критеријуме.
2.1.8.Листа инвестиција у оквиру мере

Шифра

Назив инвестиције

регреса
100.1.1.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)

2.1.9.Критеријуми селекције : Стручни кадар и квалитетни семенски материјал са којим

извршиоци вештачког осемењивања располажу.
2.1.10.Интензитет помоћи 100% на семенски матеијал .
2.1.11.Индикатори/показатељи:Укупан број успесно реализованих вештачких осемењавања за
период 01.01.2016-31.12.2016
2.1.12.Административна процедура Општина Црна Трава расписује конкурс за избор извршиоца
вештачког осемењавања крава. Право учешћа на конкурс имају ветеринарске станице и амбуланте које
располажу квалитетним стручним кадровима и квалитетним семенским материјалом. По пријему
понуда следи отварање понуда, стручна оцена понуда и одабир понуђача са којим Општина Црна
Трава потписује уговор у коме се детаљније утврђују права и обавезе Општине као наручиоца према
ветеринарској амбуланти као извршиоцу услуга , обавезе извршиоца према наручиоцу али и обавезе
изввршиоца према крајњим корисницима, пољопривредним произвођачима, власницима говеда са
територије општине Црна Трава. Извршилац по позиву сточара врши услугу ВО , издаје му потврду о
извршеном ВО, потписану копију потврде доставља наручиоцу од кога наплаћује –рефундира
трошкове ВО на месечном нивоу.
2.2.Назив и шифра мере: Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава-

101
2.2.1.Образложење : У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју,
(Сл. гласник РС 10/13 и 142/14 и 101/16) јединице локалне самоуправе могу да утврђују мере

руралног развоја . Општина Црна Трава је на основу вишегодишњих истраживања утврдила
да је највеће интересовање пољопривредника са територије општине Црна Трава за
подизањем вишегодишњих засада малине. Управо због тога је Општина Црна Трава уврстила
ову меру руралног развоја и за њу издвојила највећа средства из буџета.
2.2.2.Циљеви мере Везивање пољопривредних произвођача за земљу уз истовремено омогућивање
истим да остваре додатне приходе. На тај начин би се задржао одлив становништва се територије
општине, побољшала старосна структура становништва, повећао број радно активног становништва,
повећао животни стандард становништва и позитивно би се утицало на велики број других,
економских, социјалних и статистичких показатења .
2.2.3.Веза мере са Националним програмима за рурални развој : Није примењиво, будући да
Национални програм за рурални развој РС још није усвојен.
2.2.4.Крајњи корисници регистрована пољопривредна газдинства са територије општине Црна

Трава, правна и физичка лица која у предметној 2017 години имају активан статус и чије се
пољопривредне површине на којима се планира подизање вишегодишњих засада налазе на
територији општине Црна Трава.
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2.2.5.Економска одрживост Није потребан бизнис план
2.2.6.Општи критеријуми за кориснике : Да су корисници пољопривредни произвођачи са
територије општине Црна Трава, да имају регистровано пољопривредно газдинство, активан статус у
2017 године , да имају пољопривредну површину у власништву или закупу на територији општине
Црна Трава ,.
2.2.7.Специфични критеријуми : Старост подносиоца захтева, број чланова домаћинства подносиоца
захтева, потојање агроеколошких услова за биљну производњу ....
2.2.8.Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра

Назив инвестиције

инвестиције

Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и
подизање) производних (са наслоном) и матичних засада
воћака, хмеља и винове лозе, као и постављање
противградних мрежа, објеката и набавка опреме и
средстава
за
тестирање,
клонску
селекцију,
сертификацију, конзервацију и мултипликацију садног
материјала

101.3.1.

2.2.9.Критеријуми селекције
Редни
број

Тип критеријума за избор

Да/Не

Бодови

Старост носиоца пољопривредног газдинства
Број чланова домаћинства

<35/35-55/55>
>2/2/1

5/3/1
5/3/1

3
4

Стални боравак у Црној Трави
Припрељена парцела

3/1
3/2/1

5

Ограда

Да/не
Да/ У фази
припреме /не
Да/ Не

6

Остваривао права на претходне мере подршке
ЈЛС

Да/ Не

1/5

1
2
3

3/1

2.2.10.Интензитет помоћи 100% на садни материјал
2.2.11.Индикатори/показатељи
Редни
број

1.
2

Назив показатеља

Укупна површина под вишегодишњим засадима
Број запослених/радно ангажованих

2.2.12.Административна процедура Општинско веће општине Црна Трава формираће Комисију

за пријем и обраду захтева пољопривредних произвођача за коришћење подстицајних
средстава.
Комисија
ће након административне процедуре изаћи на терен ради
утврђивања чињеничног стања, а након тога на основу документације и сачињеног извештаја
са терена сачиниће Извештај о испуњености услова за добијање подстицајних мера .Исти
Извештај подносе Општинском већу општине Црна Трава који разматра исти и доноси
Одлуку о додели подстицајних средстава. (саставни део Одлуке је и Извештај Комисије за
пријем и обраду захтева. Општинско веће општине Црна Трава ће донети Одлуку којом
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овлашћује Председника општине да може да закључи Уговоре о додели подстицајних
средстава са подносиоцима захтева који су испунили услове
Након потписивања Уговора корисник подстицајних средстава је у обавези да
предметну инвестицију не може да отуђи за период утврђен условима Конкурса за доделу
подстицајних средстава и да у поменутом периоду омогући Комисији несметану контролу.
После сваке извршене контроле Комисија Општинској управи општине Црна Трава
подноси Извештај.
III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТA
Табела : Општи подаци и показатељи

Назив показатеља
ОПШТИ ПОДАЦИ
Административни и географски положај
Аутономна покрајина
Регион

Област
Град или општина
Површина
Број насеља
Број катастарских општина
Број подручја са отежаним условима рада у пољопривреди
(ПОУРП) (14)
Демографски показатељи
Број становника
Број домаћинстава
Густина насељености (број становника/површина, km²)
Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 - 100)
- у руралним подручјима АП/ЈЛС
Становништво млађе од 15 година (%)
Становништво старије од 65 година (%)
Просечна старост
Индекс старења (15)
Без школске спреме и са непотпуним основним образовањем

Вредност, опис
показатеља

Србија-југ
Регион јужне и
источне Србије
Јабланички округ
Црна Трава
31204 ха
25
17
25

Извор
подат
ка и
годин
а
рзс*
рзс*

рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*

1663
794
5,33
-35,12
-35,12
6,13
36,2
29,16
3,56
24

рзс**
рзс*

26
32
6,25
15,27

рзс*
рзс*
рзс*
проце
на

Брдски и
планински
Подзол и
смоница,
Ливаде и

интер
ни
интер
ни

рзс**
рзс**
рзс**
рзс**
рзс*
рзс*
рзс*

(%)

Основно образовање (%)
Средње образовање (%)
Више и високо образовање (%)
Пољопривредно становништво у укупном броју становника
(%)
Природни услови
Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински)
Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна
класа (16)
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Клима (умерено-континентална, субпланинска ...)

пашњаци, 5, 6 и
7 класе
планинска

Просечна количина падавина (mm)

832мм/м2

Средња годишња температура (оС)

6ºЦ

Хидрографија (површинске и подземне воде)

Разграната
мрежа вода 1 и 2
реда са
притокама, више
од 150 иѕвора и
врела
18012,42
57,72

Површина под шумом (hа)
Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%)
Пошумљене површине у претходној години (hа)
Посечена дрвна маса (m3)
ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стање ресурса
Укупан број пољопривредних газдинстава:
Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ):

1.500.000

интер
ни
интер
ни
интер
ни
интер
ни

рзс*
рзс*
рзс*
рзс*

рзс***
Управ
а за
трезор

254
288

(17)

- породична пољопривредна газдинства (%)
- правна лица и предузетници (%)
Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ (hа)
Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%)
Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и пашњаци,
остало(18) (ha, %)

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ha)
Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом (ha)

286
2
2.194
7
Окућницце 2 ха,
Оранице 170 ха,
Воћњаци 45 ха
Виногради 2 ха
Ливаде и
пашњаци 1974 ха
Жита 28 ха
Индустријско
биље 0 ха
Крмно биље 48
Угари 17 ха
8,63
0

Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (ha)

0

Број пољопривредних газдинстава која наводњавају КПЗ
Одводњавана површина КПЗ (ha)

30
0

Наводњавана површина КПЗ (ha)
Површина пољопривредног земљишта у државној својини на
територији АП(20) (ha)
Површина пољопривредног земљишта у државној својини која

10
6.425

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало(19) (ha,
%)

6.425

рзс***
рзс***

рзс***

рзс***
интер
ни
интер
ни
рзс***
интер
ни
рзс***
интер
ни
интер
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се даје у закуп (ha):
- физичка лица (%)
- правна лица (%)
Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела (број)

Трактори, комбајни, прикључне машине (број)

ни
интер
ни
рзс***

Говеда 309
Свиње 142
Овце 1288
Козе 300
Коњи 2
Живина 5015
Кошнице 701

Једноосовински
трактори 54
Двоосовински
трактори 28
Комбајни 1
Прикључне
машине 135
Пољопривредни објекти(21) (број)
732
Хладњаче, сушаре, стакленици и пластеници (број)
Хладњаче 0
Сушаре 0
Стакленици 0
Пластеници 1
Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава за
Минерална
заштиту биља (ha, број ПГ)
ђубрива 109
ха/151 пг;
Стајњак 159/161
Средства за
заштиту биља
64/145
(22)
Број чланова газдинства
и стално запослених на газдинству: На породичном
газдинству 541
члан и о стално
запослених
На газдинству
правног лица
16/16
(на породичном ПГ: на газдинству правног лица/предузетника)
(ha)
Годишње радне јединице (23) (број)
174
Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника(24)
Земљорадничка
(број)
задруга 0
Воћарска задруга
1
Удружења 2
Производња пољопривредних производа(25) (количина):
- биљна производња (t)
Нема података
- сточарска производња (t, lit, ком.)
Нема података

рзс***

рзс***
рзс***

рзс***

рзс***

рзс***
рзс***
интер
ни

рзс***
интер
ни

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Рурална инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура
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Дужина путева(26) (km)

Поште и телефонски претплатници (број)

Водопривредна инфраструктура
Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број)
Домаћинства прикључена на канализациону мрежу (број)
Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m3)
Пречишћене отпадне воде (хиљ.m3)
Енергетска инфраструктура
Производња и снабдевање електричном енергијом(27) (број)
Социјална инфраструктура
Објекти образовне инфраструктуре(28) (број)

Број становника на једног лекара
Број корисника социјалне заштите
Диверзификација руралне економије
Запослени у секторима пољопривреде, шумарства и
водопривреде (29) (број)
Газдинства која обављају друге профитабилне активности(30)
(број)
Туристи и просечан број ноћења туриста на територији
АП/ЈЛС (31) (број)
Трансфер знања и информација
Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не)

Државни путеви
79 км
Локални путеви
100,5 км
Некатегорисани
атарски путеви >
500 км
Поште :2
Претплатници
Физичка л : 420
Правна л. 43

рзс*

110
95

рзс*
рзс*
рзс*
рзс*

0

рзс*

8 МХЕ

интер
ни

Предшколска
установа 1
Основна школа 1
Средња школа 1
5/1663
92 домаћинства
или 155 лица

рзс*

1

рзс*
рзс***
рзс***

0

рзс*

Лесковац

интер
ни

Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни систем(32) 4
(број)

рзс*
рзс*

ПСС
С

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић
_____________________
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