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Република Србија                                                                                                             

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА                                                                    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-31/2019-01 

Датум: 11.02.2019. године 

ЦРНА ТРАВА 
 

На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018) и члана 28. тачка 6. Статута општине Црна Трава (,,Сл. 

гласник града Лесковца'',  бр. 17/2012), Скупштина општине Црна Трава на седници одржаној 

дана 11.02.2019. године, доноси 

ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА, ИЗ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА,  У ЦИЉУ ОЧУВАЊА ПОСТОЈЕЋЕ 

ЗАПОСЛЕНОСТИ У ПРИВРЕДИ 

 
Члан 1. 

Овај Правилник доноси се  у циљу очувања привредне активности и постојећег броја 

запослених, на територији општине Црна Трава. 

Правилником се утврђују: 

 поступак за расподелу бесповратних средстава из Буџета општине Црна Трава  

 привредни субјекти који могу поднети пријаву 

 услови за избор послодавца  

 обавезе послодавца 

 начин правдања наменског трошења средстава 

 друга питања од значаја за реализацију 

 

Члан 2. 

Финансијска средства предвиђена овим Правилником додељују се у циљу очувања 

постојеће запослености, на територији општине Црна Трава.  

Финансијска средства додељују се у једнократном износу оном привредном субјекту који 

у радном односу има највише запослених и који испуњава остале услове из конкурса.  

Послодавац, корисник финансијске помоћи дужан је да у периоду од 12 месеци од пријема 

финансијских средстава задржи у радном односу једнак број радника које је имао у тренутку 

подношења пријаве на конкурс.  

Буџетом општине Црна Трава утврђује се износ средства за реализацију ове мере. 

 

Финансијска средства одобравају се привредном субјекту, под условом: 

- да обавља делатност на територији општине Црна Трава, најмање три месеца пре 

подношења пријаве на конкурс; 

- да у радном односу има најмање двадесет пет запослених, са пуним радним временом, 

најмање три месеца пре подношења пријаве на конкурс; 



Страница 2 од 3 
 

 

Члан 3. 

Уз прописани образац пријаве на конкурс достављају се и следећи докази: 

- фотокопија личне карте свих законских и осталих заступника, односно одштампани 

подаци из личне карте са чипом, 

- ПИБ образац, 

- копије решења из регистра привредних субјеката или решења надлежног органа уколико 

послодавац није уписан у регистар Агенције за привредне регистре, 

- картон депонованих потписа, са текућим рачуном на који ће бити пренета одобрена 

средства,  

- образац оверених потписа лица овлашћених за заступање, 

- редовни годишњи финансијски извештаји – биланс стања и биланс успеха и 

- релевантни документ о броју запослених лица на дан подношења пријаве (уговоре о раду 

за сваког од запослених, извод из појединачне пореске пријаве за порезе и доприносе по 

одбитку за сваког од запослених) 

 

Члан 4. 

Финансијска средства, додељују се на основу јавног позива који расписује Општинско 

веће. 

Јавни позив садржи услове које подносилац захтева треба да испуњава, документацију 

коју доставља уз захтев, критеријуме за доделу средстава, документацију за закључивање 

уговора, средство обезбеђења уговорних обавеза – две бланко менице, обавезе послодавца, рок 

за подношење захтева, адресу на којој се захтев доставља и друге обавезне елементе. 

Уз јавни позив заинтересованим лицима мора бити омогућено и електронско преузимање 

образаца пријаве. У јавном позиву биће одређен рок за подношење пријава.  

Пријаве на конкурс са потребном документацијиом подносе се у затвореној коверти – 

запечаћеној коверти, поштом на адресу: Општина Црна Трава, Трг Милентија Поповића бр. 61, 

са назнаком ,,Пријава на конкурс за доделу финансијских средстава намењених очувању 

запослености у привреди – не отварати или непосредно на писарници Општинске управе 

општине Црна Трава. 

 

Члан 5. 

Комисија за оцењивање пристиглих пријава, коју формира Општинско веће, врши пријем, 

обраду, рангирање поднетих пријава, проверу испуњености услова јавног позива и приложене 

документације. Комисија има најмање три члана. Комисија може тражити и друге доказе 

релевантне за одлучивање по пријави и може ићи у обилазак подносиоца пријаве. Пријаве које 

не испуњавају услове предвиђене јавним позивом неће се разматрати. 

Одлуку о додели финансијских средстава доноси председник општине Црна Трава, на 

предлог Комисије за оцењивање пристиглих пријава. Коначна одлука о додели средстава по 

позиву објављује се на интернет страници општине Црна Трава и на огласној табли општине. 

Подносилац пријаве, незадовољан одлуком председника општине Црна Трава о додели 

средстава може поднети приговор Општинском већу у року од 8 дана од дана пријема Одлуке.  

Уколико се по расписаном јавном позиву, не може извршити додела планираних 

средстава за ове намене, расписује се други јавни позив за доделу финансијских средстава. 

 

Члан 6. 
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 На основу Одлуке о додели финансијских средстава, закључује се Уговор о међусобним 

правима и обавезама између привредног субјекта и председника општине Црна Трава. 

 Након закључења уговора са председником општине, послодавац доставља две бланко 

потписане соло менице корисника средстава уписане у регистар меница и овлашћења код 

Народне банке Србије, захтев за регистрацију меница и меничну изјаву. 

 

Члан 7. 

Корисник финансијских средстава обавезује се да ће средства подршке користити 

искључиво у циљу очувања привредне активности и постојеће запослености на територији 

општине Црна Трава. Корисник мора подносити извештај о утрошку средстава. Наменско 

коришћење средстава контролише Општинска управа, на основу извештаја који се подносе 

квартално. По истеку рока од 12 месеци од одобравања средстава корисници подносе свој 

завршни извештај. 

Уколико корисник средстава у прописаном року не поднесе извештај, или се на основу 

достављеног извештаја и увида у пратећу документацију утврди да мера није реализована у 

складу са одредбама уговора, корисник средстава је обавезан да врати примљена средства.  

Корисник средстава обавезује се да: 

- укупан број запослених не може бити мањи од броја запослених лица на дан подношења 

пријаве за доделу финансијских средстава, 

- уколико смањи број запослених, изврши повраћај средстава увећаних за износ законом 

утврђене камате обрачунате од дана преноса средстава, 

- омогући Општинској управи општине Црна Трава праћење реализације уговорне 

обавезе, 

- достави Општинској управи општине Црна Трава доказе о реализацији уговорне обавезе 

путем извештаја, 

- обавести Општинску управу општине Црна Трава о свакој промени која је од утицаја на 

реализацију уговорне обавезе. 

 

Члан 8. 

Јавни позив објављује се на огласној табли општине Црна Трава и на званичном сајту 

општине, на адреси: www.opstinacrnatrava.org.rs. 

 

Члан 9. 

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику града 

Лесковца“, због постојања потребе што бржег расписивања конкурса за доделу средстава по 

овом Правилнику, а у циљу очувања постојеће запослености у привреди на територији 

општине. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

ПРЕДСЕДНИК 

Јоца Митић 

___________________ 

http://www.opstinacrnatrava.org.rs/

