На основу члана 20. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи ( Сл. Гласник број 129/2007) и Плана развоја
пољопривредне производње на територији општине Црна Трава за
период 2012-2015 , Општинско веће Општине Црна Трава донела је
одлуку да распише

КОНКУРС
ЗА ПОДЕЛУ САДНИЦА АМЕРИЧКЕ БОРОВНИЦЕ
Општина Црна Трава је у сарадњи са Регионалном агенцијом за
економски развој и предузетништво Пчињског округа – ВЕЕДА ,у
циљу развоја приватног сектора у јужној Србији и
развоја
пољопривредне производње на територији општине Црна Трава
обезбедила 14 000 садница америчке високожбунасте боровнице, које
планира да подели пољопривредним произвођачима са територије
општине Црна Трава , заинтересованим за подизање вишегодишњих
засада. Због великог интересовања и ограниченог броја садница, број
садница по захтеву биће ограничен на од 500 до 750.
Саднице америчке високожбунасте боровнице биће дељене
заинтересованим пољопривредним произвођачима на основу оцене
испуњености услова и критеријума коју је извршила Комисија за
утврђивање критеријума и расподелу садница америчке боровнице
образоване Решењем Општинског већа општине Црна Трава број 32055/2013-02 од 03.07.2013 године.
Конкурс је отворен од 2 септембра и трајаће до 20 септембра 2013
године.
Накнадни захтеви неће ући у разматрање.
УСЛОВИ КОНКУРСА
Подносилац захтева за доделу садница америчке боровнице мора
испуњавати следеће услове:

 Да од 01. 01. 2010 године има стално место пребивалишта на
територији општине Црна Трава;
 Да је физичко лице, носилац породичног пољопривредног
газдинства које је уписано у Регистар пољопривредних газдинства и
да има активни статус у 2013 години.
 Да има воду доведену до парцеле
 Да је извршио анализу земљишта у надлежној пољопривредној
стручној служби о чему поседује оверену потврду.
 Да је одабрану парцелу оградио и припремио за садњу ( изорао,
отворио бразде, рупе, обезбедио стајњак, тресет)
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ САДНИЦА

1.КРИТЕРИЈУМИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА
КРИТЕРИЈУМ
Старост носиоца
пољопривредног
газдинства
Број
чланова
домаћинства
Број зависних
чланова домаћинства

НАЧИН БОДОВАЊА
До 35 година
Од 35 до 55 година
Више од 55 година
Преко 2
2
1
Више од 3
Мање од 3

БРОЈ
БОДОВА
5
3
1
5
3
1
3
1

2. КРИТЕРИЈУМИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПРИПРЕМУ ПАРЦЕЛЕ

КРИТЕРИЈУМ
Земљиште
Ограда

НАЧИН БОДОВАЊА
Припремљено
У фази припреме
Почетак припреме

БРОЈ
БОДОВА
5
3
1

Одговарајућа

5

Захтева доградњу

1

3. КРИТЕРИЈУМИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ИНСТАЛИРАН СИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ

КРИТЕРИЈУМ

НАЧИН БОДОВАЊА
Инсталиран
У фази инсталирања
Почетак
инсталирања

Систем кап по кап

МАКСИМАЛАН
МИНИМАЛАН

БРОЈ
БРОЈ

БОДОВА
БОДОВА

БРОЈ
БОДОВА
5
3
1
28
6

Лица која немају пребивалиште на територији општине Црна
Трава а поседују земљиште припремљено за садњу боровница, могу
пријавити пребивалиште и поднети захтеве за расподелу садница
америчке боровнице. Њихови захтеви ће бити разматрани и испуњени
тек пошто се испуне захтеви лица са територије општине Црна Трава.
ОБАВЕЗЕ ПРИМАОЦА НАКОН ДОБИЈАЊА САДНИЦА

 Да се опходи према засаду домаћински.
 Да у наредних 5 година примењује све агротехничке мере и негује
засад према упутствима струшњака из ВЕЕДЕ и ПССС Лесковац.

Међусобна права и обавезе биће ближе уређена посебним
Уговором о подели садница америчке високожбунасте боровнице
боровнице закљученим између општине Црна Трава и примаоца
садница.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИН
ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА
Захтев за расподелу садница америчке боровнице са пратећом
документацијом подноси се лично у згради Општинске управе
општине Црна Трава, канцеларија број 6. најкасније до
20.09.2013године. Уз попуњени захтев обавезно доставити:
 Фотокопију личне карте носиоца пољопривредног газдинства;
 Потврда о активном статусу газдинства;
 Потврду о извршеној анализи земљишта
 Потврду Месне заједнице о броу чланова домаћинства.
Захтев за расподелу садница може се преузети у Општинској
управи општине Црна Трава, канцеларија бр. 6
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
ПРЕДСЕДНИК
Славољуб Благојевић
__________________

