РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
Општинска управа
Број : 320-70/2018-04
Датум:03.12.2018
Црна Трава
На основу члана 52. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018), члана 60. Статута општине Црна Трава („Службени
гласник града Лесковца“, број 17/2012), тачке 2.2.12. Програма подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Црна Трава за 2018.
годину („Службени гласник града Лесковца“, број 8/2018) и Извештаја о испуњености
услова за коришћење подстицајних средстава са предлогом одобравања права на
инвестиције број : 111-3/2018-02 од 22.11.2018 године Општинска управа општине Црна
Трава, дана 03.12.2018 . године доноси
РЕШЕЊЕ
о признавању права на подстицаје
1. Признаје се право на подстицаје, по спроведеном конкурсу за доделу подстицајних
средстава мерама руралног развоја на територији општине Црна Трава за 2018.
годину следећим пољопоривредницима:
- Миљану Кузмановићу из Преслапа, општина Црна Трава , ЈМБГ 1807978741813, БПГ
745103000290 - набавка агрегата W-SZ 2800 1 ком, по предрачуну PO52/257 од 13.10.2018
године ипумпе баштенске W-MGP 5200 1 ком, по предрачуну PO52/256 од 13.10.2018
године у укупном износу од 30.000,00 дин ;
- Станчи Стојановићу из Дарковце, општина Црна Трава, ЈМБГ 1009965741829, БПГ
745006000051 - испорука дрвених стубова за подизање противградне мреже на засаду
боровница 120 ком. по рачуну број 5/18 од 10.10.2018 године у укупном износу од
30.000,00 дин ;
- Радету Ђорићу из Дарковце, општина Црна Трава ЈМБГ 1004962741818 БПГ
745006000540 - набавка жице поцинковане 1,7 300м , жице поцинковане 2,2 20 кг и
затезача за жицу ком 11 , по предрачуну бр 26/2018 од 16.10.2018 године у укупном износу
од 28.500,00 дин ;
- Љубомиру Ђорићу из Дарковце, општина Црна Трава, ЈМБГ 2510950741819 БПГ
745146000038 -набавка мреже за засену 3000 м2 по рачуну број 2/18 (БИ:1255)од
14.02.2018 године у укупном износу од 30.000,00 дин ;
-Гради Павловићу из Градске, општина Црна Трава, ЈМБГ 2511955741813, БПГ
744999000435 - набавка мреже за засену 50*15 , 20 ком по предрачуну број 42/1-18 од

18.10.2018 године и набавка жице поцинковане 2.2 , 30 кг по предрачуну број 27/2018 од
18.10.2018 године у укупном износу од 27.337,5 дин ;
-Слободанки Костић из Дарковце, општина Црна Трава, ЈМБГ 1808965746812, БПГ
745006000442 - коље за воће 2,5 до 3 6,5 м3 по рачуну број 1 (БИ:23) од 17.10.2018.
године у укупном износу од 30.000,00 дин ;
-Сими Миловановић из Златанци, општина Црна Трава, ЈМБГ 0505942741833, БПГ
745146000712 -набавка агрегата W-SZ 2800 1 ком, по предрачуну PO51/1770 од 17.10.2018
у укупном износу од 21.374,25 дин ;
-Станчи Ристић из Дарковце, општина Црна Трава,
ЈМБГ 2002949741818, БПГ
745006000400 – набавка противградне мреже 1,687.00м2 по предрачуну број 15/2018 од
17.10.2018 године у укупном износу од 30.000,00 дин ;
- Небојши Голубовићу из Градске, општина Црна Трава, ЈМБГ 2408972741813, БПГ
744999000044 – набавка спојница и црева за инсталирање кап по кап у засаду по рачуну
број 16/18 (БИ:32661) од 16.10.2018 године у укупном износу од 22.473,75 дин
- Миломиру Николићу из Градске, општина Црна Трава, ЈМБГ 0304982741814,
БПГ744999000478 – набавка пластичног црева ¾ 580 м ,по рачуну број БИ:32618 од
15.10.2018 године, пластичног црева 5/4 250м по рачуну БИ 32658 од 16.10.2018 год и аква
траке 1500 м по рачуну број БИ:70312 од 19.06.2018 године у укупном износу од 29.250,00
дин;
- Слободану Тодоровићу из Градске, општина Црна Трава, ЈМБГ 2411970741817, БПГ
744999000494 – црево лајфлат 2*50м плаво 15 м по рачуну број БИ:4626 од 25.06.2018
године, филтер 2 цола 1 ком, чеп фи 50 1 ком , славиница црвена фи17 10 ком по рачуну
број БИ:226 од 10.08.2018 године, т рачва 50-50-50 1ком,стартер са вентилом 40 ком,
затварачи 6/4 2 ком по рачуну број БИ:31878 од 10.10.2018, пумпа потапајућа W-SWP750 ,
пластично црево ¾ 400 м по рачуну број 45 од 20.10.2018 год у укупном износу од 17.317,5
дин;
-Јовици Благојевићу из Дарковце општина Црна Трава ЈМБГ 0804958730081,
БПГ745006000019 – мрежа за сенчање 1600 м2 по предрачуну број 7597 од 17.10.2018
године у укупном износу од 30.000,00 дин ;
-Верки Златковић из Дарковце, општина Црна Трава , ЈМБГ 0502938746821 , БПГ
745006000248- капљајућу траку ф16 10мм 900м, хдпе водоводну цев 25 пн 10 пе 100 , 500
м, хдпе водоводна цев 40 пн 10 пе 100 40 м, вентил за траку убодни 30 ком, пп
репродукциона спојница 40*32 по профактури 58205 од 22.10.2018 године у укупном
износу од 30.000,00 дин ;
-Стаменку Златковићу из Дарковце, општина Црна Трава , ЈМБГ 1702935741813 БПГ
745006000388 - мрежа за сенчање 1600 м2 по предрачуну број 7598 од 17.10.2018 године у
укупном износу од 30.000,00 дин ;

2. Лица из члана 1. овог Решења, која нису извршила набавку предметне инвестиције
дужна су да у року од 8 дана од дана објављивања овог решења на огласној табли и
званичној интернет презентацији општине изврше набавку предметне инвестиције и
да Комисији за пријем и обраду захтева пољопривредних произвођача за коришћење
подстицајних средстава 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.
3. Лица из члана 1. овог Решења који су већ извршили набавку предмета инвестиције,
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, обавезни су да у року од 8 дана од дана објављивања
овог решења на огласној табли и званичној интернет презентацији општине исте
доставе Комисији за пријем и обраду захтева пољопривредних произвођача за коришћење
подстицајних средстава

4. По истеку рока из тачака 2.и 3. овог Решења, Комисији за пријем и обраду захтева
пољопривредних произвођача за коришћење подстицајних средстава ће изаћи на терен
ради утврђивања чињеничног стања код сваког учесника конкурса, а након тога на
основу документације и записника са терена сачиниће Извештај о испуњености
услова за исплату подстицаја.
5. На основу Извештаја из тачке 4. овог Решења, Општинско веће ће донети Решење
којим ће се одобрити исплата подстицајних средстава. Додељени износи
подстицајних средстава из тачке 1. овог Решења биће уплаћени на наменске текуће
рачуне регистрованих пољопривредних газдинства.
6. Одлуку објавити на огласној табли Општинске управе општине Црна Трава и на
званичном сајту општине Црна Трава, www.opstinacrnatrava.org.rs
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Општинско веће општине Црна Трава је на седници 08.10.2018 расписало Конкурс
за доделу подстицајних средстава мерама руралног развоја на територији општине Црна
Трава за 2018 годину . Конкурсом су били дефинисани предмети конкурса,корисници
подстицаја, административна процедураспровођења конкурса , потребна документација,
начин подношења захтева и рокови. До 22.10.2018 год до 14.30 сати на шалтер писарнице
Општинске Управе општине Црна Трава је стигло укупно 16 захтева за доделу
подстицајних средстава у затвореним ковертама. Након отварања коверта, провере
документације и провере из слушбене евиденције Комисија је сачинила Извештај о
испуњености услова за коришћење подстицајних средстава са предлогом одобравања
права на инвестиције и исти предала Општинској управи општине Црна Трава на даљу
административну процедуру. Општинска управа општине Црна Трава је поступила по
предлогу и донела Решење као у диспозиву
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се поднети жалба
Општинском већу општине Црна Трава у року од 8 дана од дана објављивања.
ОПШТИНСКА УПРАВА
В.Д. НАЧЕЛНИКА
Иван Синадиновић
______________________

