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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 
- др. закон и 101/2016 – др. закон), члана 24. и члана 52. став 
1. тачка 20. Статута општине Мало Црниће („Службени 
гласник општине Мало Црниће“, број 3/2019 и 2/2022) и 
члана 156. Пословника Скупштине општине Мало Црниће 
(„Службени гласник општине Мало Црниће“, број 14/2020),

Скупштина општине Мало Црниће на седници одржаној 
29. 06. 2022. године, разматрајући Извештај о раду и 
пословању Дома здравља Мало Црниће за 2021. годину, 
доноси

О Д Л У К У 
о усвајању Извештаја о раду и пословању

 Дома здравља Мало Црниће за 2021. годину

I 

УСВАЈА СЕ  Извештај о раду и пословању Дома здравља 
Мало Црниће за 2021. годину, број 180/2022, од 28. 02. 2022. 
године,  који је усвојен на седници Управног одбора Дома 
здравља Мало Црниће, дана 15. 04. 2022. године, број акта 
476-3/2022.

II 

Саставни део Одлуке је Извештај о раду и пословању 
Дома здравља Мало Црниће, за 2021. годину. 

 
III 

Сви термини којима су у тексту означени припадност, 
положаји, професије, односно занимања, изражени у 
граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки 
и женски род лица на које се односе.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном гласнику општине Мало Црниће“. 

I/01 Број: 020–61/2022 
У Малом Црнићу,  29. 06. 2022. године  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 
         

ПРЕДСЕДНИК
Горанка Стевић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 24. и 
члана 52. став 1. тачка 20. Статута општине Мало Црниће 
(„Службени гласник општине Мало Црниће“, број 3/2019 и 
2/2022),

Скупштина општине Мало Црниће на седници одржаној 
29. 06. 2022. године, разматрајући  Извештај о раду 
Општинске управе општине Мало Црниће у 2021. години,  
доноси

О Д Л У К У
о усвајању Извештаја о раду Општинске управе 

општине Мало Црниће у 2021. години

Члан 1.

УСВАЈА  СЕ   Извештај  о  раду  Општинске  управе  
општине Мало Црниће  у 2021. години.

 
Члан 2.

Саставни   део Одлуке  је  Извештај  о  раду  Општинске  
управе  општине  Мало Црниће у 2021. години.

Члан 3.

Сви термини којима су у тексту означени припадност, 
положаји, професије, односно занимања, изражени у 
граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки 
и женски род лица на које се односе.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном гласнику општине Мало Црниће“.

 
I/01 Број: 020-62/2022
У Малом Црнићу, 29. 06. 2022.  године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

                           
ПРЕДСЕДНИК

Горанка Стевић, с.р.
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Образац 1 

      На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", број 
10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), члана 5. Одлуке о буџету Општине Мало Црниће за 2022.годину 
("Службени гласник Општине Мало Црниће", број 17/2021 и 2/2022 ), члана 52. став 1. тачка 93. Статута 

Општине Мало Црниће ("Службени гласник општине Мало Црниће", број 3/2019 и 2/2022),  
        Скупштина општине Мало Црниће, по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривредe, 
шумарствa и водопривреде број 320-00-05001/2022-09, на седници одржаној 29. 06. 2022.године доноси 
 

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА 
 општину Мало Црниће за 2022.годину 

I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

Анализа постојећег стања 

Географске и административне карактеристике: Општина Мало Црниће се налази у североистичном делу централне 
Србије и припада Браничевском управном окуруга. У админстративном смислу, Општина Мало Црниће се граничи са 
општинама: Пожаревац, Велико Градиште, Кучево, Петровац на Млави и Жабари. Простире се на површини од 279 км2. 
Општина, по последњем попису из 2011 године, има 16791 становника, од чега је 11458 стално насељених у 19 насеља. 
Број становника се у последњих 10 година значајно смањио и предпоствља се да је мањи за 2500 становника. Општина 
Мало Црниће, према броју становника и површини на којој се простире спада у ред мањих Општина сврстаних у 4 група 
развијености, са средњом густином насељености од 50 ст/км2. Централни део територије обухвата плодна и широка 
долина средњег и горњег тока Млаве, која се лагано шири у Стишку равницу. Само по ободима налазе се питома брда, 
последњи обронци Хомољских планина. Карактеристике рељефа су од 89м до 350м надморске висине. 

Природни услови и животна средина: Територија Општине Мало Црниће се може поделити на три геоморфолошке 
целине и то: Греда Сопот, долина Млаве и Стиг. Греда Сопот представља развође између Велике Мораве и Млаве, 
усмерена је у правцу југ-север у ком правцу се и сужава око 15,0 км (на крајњем југу), на око 6,0 км у зони Општине Мало 
Црниће до на око 250 км у зони Костолца, одакле се сужава у виду клина и завршава у зони Старог Костолца. Услови за 
развој пољопривредне производње су повољни на највишим заравњењима, или у њеном подножју на прелазу ка 
долини Млаве (Врбница, Велико Село) или њених повремених притока (Топоница, Крављи До). Остали терени се 
одликују већим нагибом долинских страна. Долина Млаве, у дужини од око 13,5 км и са ширином од 2,0 до 3,0 км, 
раздваја више делове територије Општине Мало Црниће према Великој Морави и Пеку. Ово је равничарски простор који 
је испресецан коритима Млаве и њених притока и представљен је инундационом равни (поплавна површина) и нешто 
вишим терасним површинама. Саставни део ове просторне целине је и долина Витовнице од насеља Аљудова до 
уливања у Млаву.Ова зона се може третирати као врло повољна за развој пољопривредне производње уз примену 
одређених заштитних и мелиоративних мера. Стиг заузима око 60% укупне површине општине Мало Црниће, постепено 
се уздиже од 100м до 277м надморске висине, укупне је дужине (север-југ) око 15 км и ширине око 12 км изграђена је од 
лесних заравњених и неогених материјала у којима су усечене плитке долине периодичних токова усмерених ка Млави и 
Витовници. Овом делу, због својим сличних висинских карактеристика, припада и јужни део територије Општине који се 
разликује од зоне Стига по стрмијим падинама и пошумљености. Зона Стига се може третирати као зона која је врло 
погодна за развој пољопривредне производње. Територију општине Мало Црниће карактеришу веома мале површине 
под шумом. Од укупног земљишног фонда шуме заузимају свега 2.430 Ха или 9,6% територије из чега се јасно види да је 
покривеност шумама далеко испод просека региона (23,6%) и Републике Србије (31%). Шуме су највише заступљене у КО 
Топоница, КО Кула и КО Смољинац. 

Стање и трендови у руралном подручју 

Демографске карактеристике и трендови: Укупан број становника на подручју Општине Мало Црниће, по попису из 
2011.године, је 16.791, од чега је 11.458 стално настањено у 19 насеља. Број становника се у последњих 10 година 
значајно смањио и предпоствља се да је мањи за 2500 становника. Сва насеља у општини су пољопривредна насеља. По 
попису из 2011.године број становника до 20 година је 2125, од 20 до 65 је 6625 и преко 65 година 2708. По истом попису 
без основног образовања је 2999 становника, са основним образовањем 4329 становника, са вишим образовањем је 168 
становника и са високим образовањем је 139 становника. Око 80 % становника се бави пољопривредом. 
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Стање и трендови у руралном подручју

Демографске карактеристике и  трендови:  Укупан  број  становника  на  подручју  Општине  Мало
Црниће, по попису из 2011.године, је 16.791, од чега је 11.458 стално настањено у 19 насеља. Број
становника се у последњих 10 година значајно смањио и предпоствља се да је мањи за 2500 становника.
Сва насеља у општини су пољопривредна насеља. По попису из 2011.године број становника до 20
година је 2125, од 20 до 65 је 6625 и преко 65 година 2708. По истом попису без основног образовања је
2999 становника, са основним образовањем 4329 становника, са вишим образовањем је 168 становника и
са високим образовањем је 139 становника. Око 80 % становника се бави пољопривредом.

Подаци о опадању броја становника (стално настањених) општине Мало Црниће

Година 1991 2002 2012 Пројекција за 2022
Број стално насељених 16103 13853 11458 10500

Диверзификација руралне економије: Претходни период обележило је продубљивање негативних
тенденција на тржишту рада. По подацима пописа из 2011. године незапослено је било 13,64% радно
способног  становништва.  Образовна  структура  запослених:  50%  запослених  лица  је  са  средњим
образовањем 40% запослених лица је са основном школом или без образовања и 10% запослених лица је
са високим и вишим образовањем. Примарне делатности су најразвијенији сектор у привреди Општине.
У оквиру примарног сектора је најразвијенија пољопривреда, док су остале (лов, риболов, шумарство и
др.) веома слабо развијене. Секундарне привредне активности су доста мање развијене од примарних. У
оквиру  њих  најразвијеније  је  производно  занатство  и  грађевинарство  док  је  индустрија  слабо
заступљена.  Терцијални  сектор  је  такође  неразвијен.  Највиши  ниво  развијености  је  у  области
угоститељства, занатства и тек у зачетку туризма. Највећу развојну шансу општина би имала развојем
индустријске производње која се наслања на пољопривреду. Јачање економске снаге општине могуће је
и кроз неке видове сеоског туризма али само у смислу допунске делатности.

Рурална инфраструктура: Комунална инфраструктура ја слабо развијена. Само око 600 домаћинстава
је прикључено на водоводну мрежу. Ниједно насеље нема канализациону мрежу ( У 2022.години се
очекује почетак изградње канализационе мреже у три насеља). Локални путеви су у добром стању. Од
60 Км Државних путева другог реда је такође у добром стању. Од укупне дужине Општинских путева око
20 Км није асфалтирано. Пољски путеви су углавном у добром стању, у сарадњи са Министарством, од
средстава закупа, инвестира се у одржавање тих путева. Већи део улица у насељима је асфалтиран, а
остале  су  засуте  туцаником.  На  нивоу  општине  организовано  се  сакупља комунални отпад.  Свест
становништва по питању одржавања и заштите животне средине је ниска, због чега локална самоуправа
улаже знатна финансијска средства за чишћење дивљих сметлишта на подручју општине. Покривеност
подручја фиксном и мобилном телефонијом и интернетом је добра. Покривеност подручја поштанским
саобраћајем последњих година није адекватна, наиме има насеља у којима се пошта доставља једном
недељно.  Електромрежа је  у  задовољавајућем стању.  На  подручју  Општине  изградња  је  гасоводна
мреже, која још није у функцији .

Показатељи развоја пољопривреде

Пољопривредно  земљиште:  Укупна  површина  Оптшине  је  27000  Ха  од  чега  је  80%  обрадиво
пољопривредно земљиште. Од укупне површине земљишта 17000 Ха је комасирано, просечна величина
поседа је 0,63 Ха. На подручју нема изграђеног система за наводњавање. Мелиорација је спроведена на
површини од 5.453 Ха. Заштита од великих вода је добра, спроводи се у долини реке Млаве и Витовнице.
Земљиште је квалитетно, 44% земљишта је од 1 до 3 класе. Садржај хумуса 3-4%, земљиште је слабо
кисело.  Типови  земљишта:  чернозем,  алувијум,  гајњача,  смолница  и  псеудоглеј.  Стање култура  по
катастру: њиве 19000 Ха, вртови 100 Ха, вишегодишњи засади 800 Ха, ливаде 900 Ха, остало 200 Ха.
Стање култура по попису: оранице 13706 Ха, баште 42 Ха, крмно биље 875 Ха, воћнаци и виногради 300
Ха, остало су шуме, трстици, ливаде и пашњаци. Државно земљиште 450 Ха, од чега се издаје у закуп
око 300 Ха, осталих 150 Ха је неповољно за обраду.
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Вишегодишњи засади: Услови за вишегодишње засаде веома су повољни. Део Општине је брдовит,
југозападне експозиције земљишта повољног за заснивање вишегодишњих засада. С обзиром да на тим
површинама  никад  нису  коришћени  пестициди  постоје  реалне  основе  за  организовање  органске
производње. Клима је повољна, умерено континентална, просечне падавине 550-600 л/м2. Ова предност
до сада није искоришћена у довољној мери, тако да вишегодишњи засади воћа и винограда немају
тренутно економски значај али представљају велики потенцијал за наредни период. Последњих пар
година  се  подижу засади  лешника,  ораха,  јагода,  шљива  и  кајсија,  а  подигнуто  је  и  пар  хектара
винограда.

Сточни фонд: Основни природни услови за развој сточарства на подручју Општине Мало Црниће су
повољни. Плодно земљиште је погодно за узгој крмног биља (луцерке, црвене детелине и вештачке
ливаде) а у брдском делу Општине постоји и могућност слободне испаше. Смештајни капацитети код
пољоприведника постоје али су углавном неискоришћени. Присутан је тренд смањења сточног фонда.
Расни  састав;  -говеда-сентименталац  и  холнштај  и  домаће  говече  у  типу  сименталца  су  највише
затупљени -свиње-ландрас, јоркшир, пиетрен и мешанци ових раса -овце-домаћа праменка, сврљишка
овца, винтерберг, ил де франс и шароле. -козе-домаћа коза и алпска коза.

Број грла стоке, по последњем попису

Говеда Краве Свиње Овце Козе Коњи Кокоши Ћурке Патке Гуске Кошнице
2433 1230 16666 1622 1118 32 60046 1655 3728 1053 2700

Механизација, опрема и објекти: На подручју општине у својини пољопривредника регистровано је
3567 трактора, од чега је 3475 старије од 10 година, 80% трактора је снаге од 40-60 КС, комбајна има 376
и они су такође старији од 10 година. За смештај силаже постоје 94 објекта капацитета 6000 тона.
Хладњаче 5, капацитета 102 м3. Пластеници 40, површине 11829 м2.

Број машина по попису пољопривреде 2012.године

Плуг тањирача дрљача сетвоспремач ротофреза расипач сејалице прскалице приколице косилица берач
2295 1485 1831 498 80 1089 1467 1153 2356 1062 424

Објекти за смештај стоке

за говеда за свиње за носиље остало
број капацитет број капацитет број капацитет број
1600 10416 2356 35505 1156 60235 800

Објекти за смештај производа

кошеви амбари силоси
број капацитет број капацитет број капацитет
2214 64293 1853 41524 17 860

Радна снага: Од укупног број домаћинстава на подручју Општине Мало Црниће 2.480 (80%) се бави
пољопривредном производњом као примарном граном.

Образовна структура носиоца газдинства

основно курсеви средња пољ. друга средња виша пољ.или пољ.фак. друга виша и фак.
2087 37 71 236 20 29

Структура пољопривредних газдинстава: Структура приказана у табели

Структура пољопривредних газдинстава по површини поседа по Ха
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овца, винтерберг, ил де франс и шароле. -козе-домаћа коза и алпска коза.
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Говеда Краве Свиње Овце Козе Коњи Кокоши Ћурке Патке Гуске Кошнице
2433 1230 16666 1622 1118 32 60046 1655 3728 1053 2700

Механизација, опрема и објекти: На подручју општине у својини пољопривредника регистровано је
3567 трактора, од чега је 3475 старије од 10 година, 80% трактора је снаге од 40-60 КС, комбајна има 376
и они су такође старији од 10 година. За смештај силаже постоје 94 објекта капацитета 6000 тона.
Хладњаче 5, капацитета 102 м3. Пластеници 40, површине 11829 м2.

Број машина по попису пољопривреде 2012.године

Плуг тањирача дрљача сетвоспремач ротофреза расипач сејалице прскалице приколице косилица берач
2295 1485 1831 498 80 1089 1467 1153 2356 1062 424

Објекти за смештај стоке

за говеда за свиње за носиље остало
број капацитет број капацитет број капацитет број
1600 10416 2356 35505 1156 60235 800

Објекти за смештај производа

кошеви амбари силоси
број капацитет број капацитет број капацитет
2214 64293 1853 41524 17 860

Радна снага: Од укупног број домаћинстава на подручју Општине Мало Црниће 2.480 (80%) се бави
пољопривредном производњом као примарном граном.

Образовна структура носиоца газдинства

основно курсеви средња пољ. друга средња виша пољ.или пољ.фак. друга виша и фак.
2087 37 71 236 20 29
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нема посед мање од 1 ха 1-2 2-5 5-10 10-20 20-30 30-50 више од 50
397 2018 306 720 661 207 57 21 32

Производња пољопривредних производа: Учешће биљне производње у дохотку пољопривреде је
70%. Учешће сточарске производње у дохотку пољопривреде је 30%. Укупна производња пшенице је око
25000 тона, просечан принос 6 т/ха. Укупна производња кукуруза је око 35000 тона, просечан принос 6
т/ха. Укупна производња сунцокрета је око 5000 тона, просечан принос 2,7 т/ха. Подручје је веома
повољно за развој органске производње воћа, винограда и поврћа без периода конверзације, јер постоје
делови територије на којима никада нису коришћени пестициди и др.

Структура биљне производње по културама

култура жита махунарке кромпир шећ.репа индустр.биљке поврће цвеће крмно биље остало угар
површина 10700 3 8 0 1964 42 0 875 1 131

Земљорадничке  задруге  и  удружења  пољопривредника:На  подручју  Општине  Мало  Црниће
задругарство је слабо развијено. Послује само 1 задруга која се бави организовањем пољопривредне
производње и откупом пољопривредних производа, без адекватног смештајног простора. На подручју је
регистровано једно удружење пољопривредника општег типа и два удружења пчелара.

Трансфер  знања  и  информација:  Пренос  знања  пољопривредницима  се  раније  обављао  преко
„Зимских  Школа“  које  је  организовала  општинска  администрација  у  сарадњи  са  пољопривредном
стручном службом, и путем презентера произвођача семенских и хемијских производа. Махом су то
били једнодневни семинари са стручним предавачима. Заинтересованост пољопривредника се може
окарактерисати  као  надовољна,  посећеност  је  слаба  у  односу  на  то  да  се  80%становништва  бави
пољопривредом  тако  да  је  и  трансфер  знања  слаб  и  недовољан.  Због  пандемије  и  немогућности
окупљања пољопривредника у наредном периоду требало би пронаћи нове начине и форме за пренос
знања.
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА

Табела 1. Мере директних плаћања

Редни
број

Назив
мере

Шифра
мере

Планирани буџет
за текућу годину

без пренетих
обавеза (у РСД)

Износ постицаја
по јединици

мере (апсолутни
износ у РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику (%)

(нпр. 30%, 50%,
80%)

Максимални износ
подршке по

кориснику (ако је
дефинисан) (РСД)

Пренете
обавезе

1 Регреси 100.1 800.000,00 1.500,00 0 80.000,00 0,00
 УКУПНО  800.000,00   

Табела 2. Мере кредитне подршке

Редни
број Назив мере Шифра

мере

Планирани буџет
за текућу годину

без пренетих
обавеза (у РСД)

Износ
постицаја по

јединици мере
(апсолутни

износ у РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику (%)

(нпр. 30%,
50%, 80%)

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

Пренете
обавезе

1 Кредитна
подршка 100.2 1.200.000,00 0,00 100 30.000,00 0,00

 УКУПНО  1.200.000,00   

Табела 3. Мере руралног развоја

Редни
број Назив мере Шифра

мере

Планирани буџет за
текућу годину без

пренетих обавеза (у
РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику (%)

(нпр. 30%, 50%,
80%)

Максимални износ
подршке по

кориснику (ако је
дефинисан) (РСД)

Пренете
обавезе

1
Инвестиције у физичку

имовину
пољопривредних

газдинстава
101 3.000.000,00 100 100.000,00 0,00

 УКУПНО  3.000.000,00  

Табела 4. Посебни подстицаји

Редни
број

Назив
мере

Шифра
мере

Планирани буџет
за текућу годину

без пренетих
обавеза (у РСД)

Износ постицаја
по јединици

мере (апсолутни
износ у РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику (%)

(нпр. 30%, 50%,
80%)

Максимални износ
подршке по

кориснику (ако је
дефинисан) (РСД)

Пренете
обавезе

        
 УКУПНО     

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

Редни
број Назив мере Шифра

мере
Планирани буџет за
текућу годину без

пренетих обавеза (у РСД)

Износ постицаја по
јединици мере

(апсолутни износ у РСД)

Износ подстицаја по
кориснику (%) (нпр.

30%, 50%, 80%)

Максимални износ
подршке по кориснику (ако

је дефинисан) (РСД)
Пренете
обавезе

        
 УКУПНО     



Службени гласник општине Мало Црниће   -   Број 4/22

6

Штампано из платформе за програме подршке АП/ЈЛС: 23.05.2022 08:49:13 - страна 5/17

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА

Табела 1. Мере директних плаћања

Редни
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Шифра
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Планирани буџет
за текућу годину

без пренетих
обавеза (у РСД)

Износ постицаја
по јединици

мере (апсолутни
износ у РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику (%)

(нпр. 30%, 50%,
80%)

Максимални износ
подршке по

кориснику (ако је
дефинисан) (РСД)

Пренете
обавезе

1 Регреси 100.1 800.000,00 1.500,00 0 80.000,00 0,00
 УКУПНО  800.000,00   

Табела 2. Мере кредитне подршке

Редни
број Назив мере Шифра

мере

Планирани буџет
за текућу годину

без пренетих
обавеза (у РСД)

Износ
постицаја по

јединици мере
(апсолутни

износ у РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику (%)

(нпр. 30%,
50%, 80%)

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

Пренете
обавезе

1 Кредитна
подршка 100.2 1.200.000,00 0,00 100 30.000,00 0,00

 УКУПНО  1.200.000,00   

Табела 3. Мере руралног развоја

Редни
број Назив мере Шифра

мере

Планирани буџет за
текућу годину без

пренетих обавеза (у
РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику (%)

(нпр. 30%, 50%,
80%)

Максимални износ
подршке по

кориснику (ако је
дефинисан) (РСД)

Пренете
обавезе

1
Инвестиције у физичку

имовину
пољопривредних

газдинстава
101 3.000.000,00 100 100.000,00 0,00

 УКУПНО  3.000.000,00  

Табела 4. Посебни подстицаји

Редни
број

Назив
мере

Шифра
мере

Планирани буџет
за текућу годину

без пренетих
обавеза (у РСД)

Износ постицаја
по јединици

мере (апсолутни
износ у РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику (%)

(нпр. 30%, 50%,
80%)

Максимални износ
подршке по

кориснику (ако је
дефинисан) (РСД)

Пренете
обавезе

        
 УКУПНО     

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

Редни
број Назив мере Шифра

мере
Планирани буџет за
текућу годину без

пренетих обавеза (у РСД)

Износ постицаја по
јединици мере

(апсолутни износ у РСД)

Износ подстицаја по
кориснику (%) (нпр.

30%, 50%, 80%)

Максимални износ
подршке по кориснику (ако

је дефинисан) (РСД)
Пренете
обавезе

        
 УКУПНО     
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Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава

Буџет Вредност у РСД
Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја (без пренетих обавеза) 5.000.000,00

Планирана средства за директна плаћања 800.000,00
Планирана средства за кредитну подршку 1.200.000,00
Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја 3.000.000,00
Планирана средства за посебне подстицаје 0,00
Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања,
кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја 0,00

Пренете обавезе 0,00

Циљна група  и  значај  промене  која  се  очекује  за  кориснике:  Циљна  група  -  потенцијални
корисници мера подршке из овог Програма су регистрована пољопривредна газдинства са подручја
Општине  Мало  Црниће.  Структура  пољопривредне  производње  на  регистрованим  газдинствима  у
Општини  Мало  Црниће  је  мешовита.  Најзаступљеније  је  ратартсво,  којим  се  бави  највећи  број
пољопривредника. Сточарством се бави мањи број пољопривредника, док су повртарство и воћарство
слабо заступљени. Пољоприведници, корисници мера, након реализације програма знатно ће побољшати
обим сточарске производње и расни састав стоке, а самим тим и свој економски положај кроз повећање
прихода.  Повећање  бројности  стоке  резултираће  и  потребом  за  повећањем  ратарске  производње,
поготову повећање производње крмног биља. Повећаће се количина стајњака за ђубрење земљишта, која
ће  побољшати  плодност  пољопривредног  земљишта.  Пошто  се  ратарством  бави  највећи  број
пољопривредника,  општина ће субвенционисати набавку пољопривредних машина.  Подршком ће се
побољшати квалитет пољопривредних машина, које су углавном застареле и амортизоване. Пошто ће
максимални износ  подстицаја  за  набавку  машина бити 100000.00  динара,  највише ће  се  помагати
набавка малих пољоприврених машина вредности до 300000.00 динара. На тај  начин ће се помоћи
набавка на пример прскалица, атомизера, расипача за ђубриво, косачица и т.д. Набавком нових машина
пољопривредници ће  лакше и  брже и  квалитетније  обављати пољопривредне радове,  а  самим тим
остварити уштеде у процесу производње. Садашње стање сектора воћарства на подручју Општине Мало
Црниће указује да се постојеће природне повољности недовољно користе. Нарочито је неискоришћен
брдски део општине који је по проценама стручњака веома повољан за развој воћарства. Последњих
година приметно је подизање засада лешника и винограда, као и јагодњака. Подршка ће се састојати у
унапређењу  сектора  воћарства  кроз  повећање  броја  заснованих  вишегодишњих  засада  и  увећање
површине под  вишегодишњим засадима.  Производња поврћа у  затвореном простору  је  веома мало
заступљена.  Подстицајима  за  набавку  пластеника  општина  ће  подстаћи  повећање  површина  под
пластеницима и на тај начин повећати производњу квалитетног и здравог поврћа у затвореном простору.
Гајењем поврћа у пластеницима, пољопривредници општине Мало Црниће, добиће ранију производњу
поврћа и на тржишту добити бољу цену за своје производе. Повећање квалитета и обима производње ће
неминовно  досвести  до  подизања  економске  моћи  домаћинстава.  Јача  економска  моћ  газдинстава
неминовно  утиче  на  подизање  квалитета  живота,  што  у  крајњој  линији  доводи  до  заустављања
негативних  демографских  трендова  који  се  манифестују  кроз  економску  миграцију,  односно
одливстановништва  са  подручја  општине  Мало  Црниће.

Информисање  корисника  о  могућностима  које  пружа  Програм  подршке  за  спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја:  Потенцијални корисници Програма,  о
мерама које су дефинисане Програмом биће информисани путем локалних писаних и штампаних медија,
емисија на локалним радио станицама. Општинска управа општине Мало Црниће ће, у сарадњи са
регистованим удружењима пољоприведника, организована предавања и трибине на тему мера подршке
из Програма. Општинска управа ће преко надлежног Одсека, бити на располагању за давање битних
информација пољопривредницима. Расподела подстицајних средстава вршиће се путем јавног позива по
принципу подношења захтева.
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Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава
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Мониторинг и евалуација: Реализацију Програма подршке развоју пољопривреде и руралног развоја
вршиће  општинска  управа  Мало  Црниће.  Однос  корисник  –  локална  самоуправа  биће  регулисан
решењем о одобравању подстицаја. Контролу испуњавања права утврђених решењем вршиће комисија
коју ће образовати Начелник Општинске управе. Комисија ће бити дужна да прати ефекте одређене
подстицајне  мере  у  наредних  3  године  и  о  томе  извештава  Општинску  управу.  Од  резултата  и
ефективности спроведених мера зависиће будуће спровођење исте мере.
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II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА

2.1. Назив и шифра мере: 100.1 Регреси

2.1.1. Образложење: Садашње стање сектора сточарства на подручју Општине Мало Црниће указује да
се постојеће природне повољности и смештајни капацитети недовољно користе. Расни састав стоке:
ГОВЕДА:  сентименталац,  холнштајн  и  домаће  говече  у  типу  сименталца  су  највише  заступљени  ,
СВИЊЕ-ландрас, јоркшир, пиетрен и мешанци ових раса, ОВЦЕ-домаћа праменка, винтерберг и шароле.
КОЗЕ- домаћа и алпска коза. Ради превазилажења оваквог стања планира се подршка пољопривредним
газдинствима, која ће се састојати у унапређењу сектора кроз побољшање расног састава стоке а у вези
је поглавља III – подтачка 3.2 4 под г) „Приоритетно подручје 4. –Унапређење стања физичких ресурса,
Оперативни циљ „Повећање сточног фонда, побољшање расне структуре стада и боља искоришћеност
генетичког  потенцијала  домаћих животиња“  утврђен у  Стратегији  пољопирведе  и  руралног  развоја
Републике Србије за период 2014-2024. године („Сл. гласник РС“, број 85/2014). Очекујемо да примена
ове мере убудуће обезбеди повећање броја грла крава као и побољшање расног састава сточног фонда,
што у крајњој линији доводи до побољшања економског положаја газдинстава и самог подручја општине.

2.1.2. Циљеви мере: Побољшање расног састава сточног фонда, побољшање квалитета и квантитета
производње  што  ће  као  крајњи  циљ  имати  побољшање  укупних  перформанси  пољопривредних
газдинстава односно економске моћи пољопривредника.

2.1.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Мера није
предвиђена Националним програмом за рурални развој и пољопривреду.

2.1.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су физичка или правна лица (без обзира на величину
правног  лица),  носиоци  или  чланови  регистрованих  пољопривредних  газдинстава  власници
приплодних/млечних  грла  крава.

2.1.5.  Економска одрживост:  Подносилац захтева  није  у  обавези  да  израђује  бизнис  план.  Није
потребно доказивати економску одрживост мере.

2.1.6.  Општи  критеријуми  за  кориснике:  Корисник  средстава  мора  бити  носилац  или  члан
регистрованог  пољопривредног  газдинства  и  да  су  грла  за  која  користи  регрес  за  осемењавање у
његовом  власништву.  Грла  за  осемењавање  морају  бити  обележена  и  регистрована  у  регистру
обележених говеда. Мера се односи на једно осемењавање у периоду од 16.12. предходне године у
односу на годину када се подноси захтев и у току календарске године по грлу. Подстицај се не признаје
за „повађање“.

2.1.7. Специфични критеријуми: Нема специфичних критеријума.

2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере:

Шифра
инвестиције Назив инвестиције

100.1.1 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)

2.1.9. Критеријуми селекције:

2.1.10. Интензитет помоћи: Помоћ се додељује за једно осемењавање годишње по крави у висини од
1500.00 динара.

2.1.11. Индикатори/показатељи:

Редни број Назив показатеља
1 Број осемењених грла
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што у крајњој линији доводи до побољшања економског положаја газдинстава и самог подручја општине.

2.1.2. Циљеви мере: Побољшање расног састава сточног фонда, побољшање квалитета и квантитета
производње  што  ће  као  крајњи  циљ  имати  побољшање  укупних  перформанси  пољопривредних
газдинстава односно економске моћи пољопривредника.

2.1.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Мера није
предвиђена Националним програмом за рурални развој и пољопривреду.

2.1.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници су физичка или правна лица (без обзира на величину
правног  лица),  носиоци  или  чланови  регистрованих  пољопривредних  газдинстава  власници
приплодних/млечних  грла  крава.

2.1.5.  Економска одрживост:  Подносилац захтева  није  у  обавези  да  израђује  бизнис  план.  Није
потребно доказивати економску одрживост мере.

2.1.6.  Општи  критеријуми  за  кориснике:  Корисник  средстава  мора  бити  носилац  или  члан
регистрованог  пољопривредног  газдинства  и  да  су  грла  за  која  користи  регрес  за  осемењавање у
његовом  власништву.  Грла  за  осемењавање  морају  бити  обележена  и  регистрована  у  регистру
обележених говеда. Мера се односи на једно осемењавање у периоду од 16.12. предходне године у
односу на годину када се подноси захтев и у току календарске године по грлу. Подстицај се не признаје
за „повађање“.

2.1.7. Специфични критеријуми: Нема специфичних критеријума.

2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере:

Шифра
инвестиције Назив инвестиције

100.1.1 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)

2.1.9. Критеријуми селекције:

2.1.10. Интензитет помоћи: Помоћ се додељује за једно осемењавање годишње по крави у висини од
1500.00 динара.

2.1.11. Индикатори/показатељи:

Редни број Назив показатеља
1 Број осемењених грла
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2.1.12. Административна процедура: Јавни позив корисницима за подношење пријава, биће објављен
на инернет страници Општине Мало Црниће, након усвајања Програма. Захтеви се подносе најкасније
до  15.12.  2022.године.  За  ову  меру  се  захтеви  подносе  преко  писарнице  Општинске  управе  на
прописаном  обрасцу.  Уз  захтев  корисник  прилаже:  -потврду  о  активном  статусу/регистрацији
пољопривредног  газдинства,  -документација  о  извршеном  осемењавању  (картон  ВО  са  подацима  о
власнику грла које је осемењавано, број животиње из Централног регистра) - копију картице наменског
уплатног рачуна, - изјава да по истом основу није добијена државна помоћ. Пољопривредни произвођачи
су  слободни  да  изаберу  која  ће  Ветеринарска  станица  или  амбуланта  да  врши  осемењавање.
Пољопривредници који поседују сертификат за осемењавање крава, такође могу да поднесу захтев за
регрес. Максималан број грла за регрес је 40. Повађање се не регресира. Испуњеност прописаних услова
за остваривање права на регрес, одобравање исплате и давање налога за пренос средстава на наменски
рачун пољопривредног газдинства код пословне банке врши Општинска управа, у складу са Законом и
овим Програмом. Захтев за остваривање права на регрес подноси се на Обрасцу бр. 1-захтев за регрес.
Изјава да по истом основу није добијена државна помоћ попуњава се на обрасцу 2. Након обраде захтева
начелник  Општинске  управе  доноси  решење  о  признавању  права  или  одбијању  захтева  и  висини
одобреног регреса. Износ регреса по грлу износи 1.500,00 динара.

2.2. Назив и шифра мере: 100.2 Кредитна подршка

2.2.1. Образложење: Сектор пољопривреде због сезонског карактера производње захтева финансијску
помоћ  кроз  кредите  за  обртна  средства.  Подршка  ће  се  састојати  у  регресирању  камате  на
пољопривредне кредите за пољопривредну производњу.

2.2.2. Циљеви мере: Подизање финансијске снаге газдинстава за заснивање производног циклуса.

2.2.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Мера није
предвиђена националним програмом за рурални развој и пољопривреду.

2.2.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници ове мере су непосредни пољопривредни произвођачи
чланови регистрованих пољопривредних газдинстава који се баве пољопривредном производњом.

2.2.5. Економска одрживост: Није предвиђено утврђивање економске одрживости пољопривредних
газдинстава у оквиру спровођења ове мере.

2.2.6. Општи критеријуми за кориснике: Корисници морају доказати да су носиоци или чланови
регистрованог пољопривредног газдинства и да су у 2022. години подигли кредит за пољопривредну
производњу, са роком отплате од највише 1 године.

2.2.7. Специфични критеријуми: Нису предвиђени специфични критеријуми.

2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере:

Шифра
инвестиције Назив инвестиције

100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите

2.2.9. Критеријуми селекције:

2.2.10. Интензитет помоћи: Износ кредита који корисник користи није лимитиран, а суфинаснирање
камате се одобрава за износ кредита до 300.000,00 динара. Камата се суфинаснира у износу од 100.% а
максимални износа подстицаја је 30.000,00 динара. За износ кредита преко 300.000,00 динара до износа
узетог кредита, а у случају камате веће од 30.000,00 динара, корисник финаснира камату самостално.

2.2.11. Индикатори/показатељи:
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2.1.12. Административна процедура: Јавни позив корисницима за подношење пријава, биће објављен
на инернет страници Општине Мало Црниће, након усвајања Програма. Захтеви се подносе најкасније
до  15.12.  2022.године.  За  ову  меру  се  захтеви  подносе  преко  писарнице  Општинске  управе  на
прописаном  обрасцу.  Уз  захтев  корисник  прилаже:  -потврду  о  активном  статусу/регистрацији
пољопривредног  газдинства,  -документација  о  извршеном  осемењавању  (картон  ВО  са  подацима  о
власнику грла које је осемењавано, број животиње из Централног регистра) - копију картице наменског
уплатног рачуна, - изјава да по истом основу није добијена државна помоћ. Пољопривредни произвођачи
су  слободни  да  изаберу  која  ће  Ветеринарска  станица  или  амбуланта  да  врши  осемењавање.
Пољопривредници који поседују сертификат за осемењавање крава, такође могу да поднесу захтев за
регрес. Максималан број грла за регрес је 40. Повађање се не регресира. Испуњеност прописаних услова
за остваривање права на регрес, одобравање исплате и давање налога за пренос средстава на наменски
рачун пољопривредног газдинства код пословне банке врши Општинска управа, у складу са Законом и
овим Програмом. Захтев за остваривање права на регрес подноси се на Обрасцу бр. 1-захтев за регрес.
Изјава да по истом основу није добијена државна помоћ попуњава се на обрасцу 2. Након обраде захтева
начелник  Општинске  управе  доноси  решење  о  признавању  права  или  одбијању  захтева  и  висини
одобреног регреса. Износ регреса по грлу износи 1.500,00 динара.

2.2. Назив и шифра мере: 100.2 Кредитна подршка

2.2.1. Образложење: Сектор пољопривреде због сезонског карактера производње захтева финансијску
помоћ  кроз  кредите  за  обртна  средства.  Подршка  ће  се  састојати  у  регресирању  камате  на
пољопривредне кредите за пољопривредну производњу.

2.2.2. Циљеви мере: Подизање финансијске снаге газдинстава за заснивање производног циклуса.

2.2.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Мера није
предвиђена националним програмом за рурални развој и пољопривреду.

2.2.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници ове мере су непосредни пољопривредни произвођачи
чланови регистрованих пољопривредних газдинстава који се баве пољопривредном производњом.

2.2.5. Економска одрживост: Није предвиђено утврђивање економске одрживости пољопривредних
газдинстава у оквиру спровођења ове мере.

2.2.6. Општи критеријуми за кориснике: Корисници морају доказати да су носиоци или чланови
регистрованог пољопривредног газдинства и да су у 2022. години подигли кредит за пољопривредну
производњу, са роком отплате од највише 1 године.

2.2.7. Специфични критеријуми: Нису предвиђени специфични критеријуми.

2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере:

Шифра
инвестиције Назив инвестиције

100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите

2.2.9. Критеријуми селекције:

2.2.10. Интензитет помоћи: Износ кредита који корисник користи није лимитиран, а суфинаснирање
камате се одобрава за износ кредита до 300.000,00 динара. Камата се суфинаснира у износу од 100.% а
максимални износа подстицаја је 30.000,00 динара. За износ кредита преко 300.000,00 динара до износа
узетог кредита, а у случају камате веће од 30.000,00 динара, корисник финаснира камату самостално.

2.2.11. Индикатори/показатељи:
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Редни број Назив показатеља
1 Број газдинстава која користе подстицаје.

2.2.12. Административна процедура: Рангирање се неће вршити, додела средстава ће се вршити по
принцип прво пристиглих захтева (first come first served) до утрошка планираних средстава. Захтеви се
подносе најкасније до 15.12.2022.године. Општинска управа ће након усвајања Програма објавити јавни
позив на званичном сајту Општине Мало Црниће за пријаву корисника. Уз захтев се доставља: - доказ о
активном статусу газдинства, - закључен уговор о пољопривредном кредиту са банком у периоду од
01.01.2022.године до дана подношења захтева за  суфинаснирање,  -  план отплате кредита,  -  копију
картице наменског уплатног рачуна, - доказ о измиреним јавним приходима према Републици Србији и
Општини Мало Црниће (корисник изјавом може дати сагласност да податке прибави Општинска управа
по  службеној  дужности),  -  изјава  да  по  истом  основу  није  добијена  државна  помоћ.  Захтев  за
остваривање права на регрес подноси се на Обрасцу бр. 1-захтев за регрес. Изјава да по истом основу
није добијена државна помоћ попуњава се на обрасцу 2.  О испуњености услова по пријави решава
Општинска управа. Исплата средстава се врши се на наменски рачун корисника у року од 10 дана од
дана доношења решења о утврђивању права на суфинаснирање камате.

2.3. Назив и шифра мере: 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

2.3.1. Образложење: Садашње стање сектора сточарства на територији Општине Мало Црниће указује
да  су  постојеће  природне  повољности  и  смештајни  капацитети  недовољно  искоришћени.  Сектор
говедарства карактерише мали број пољопривредних газдинстава који се баве товом у већем обиму, као
и велики број релативно малих мешовитих газдинстава која, комбиновано, производе млеко и месо.
Овчарством и козарством се бави мали број газдинстава. Свињарство је мало боље развијено али је оно
углавном усмерено ка производњи за сопствене потребе. Постојеће стање у сектору указује на пад
сточарске производње са доминацијом великог броја газдинстава са ниским интензитетом производње,
па је приоритет повећање броја стоке, повећање производње млека, повећање производње меса, као и
побољшање продуктивности у производњи говеда,  оваца,  коза и свиња.  Подршка ће се састојати у
унапређењу сектора кроз повећање бројности и квалитета производних и приплодних грла основног
стада а у вези је поглавља III – подтачка 3.2 4 под г) „Приоритетно подручје 4. –Унапређење стања
физичких ресурса, Оперативни циљ „Повећање сточног фонда, побољшање расне структуре стада и боља
искоришћеност  генетичког  потенцијала  домаћих  животиња“  утврђен  у  Стратегији  пољоприведе  и
руралног  развоја  Републике  Србије  за  период  2014-2024.  године  („Сл.  гласник  РС“,  број  85/2014).
Подстицајима за подизање нових или уређење постојећих вишегодишњих засада воћа и винове лозе
жели се подстаћи повећање површина под вишегодишњим засадима, са квалитетним сортама воћака и
винове лозе. Подстицајима за подизање пластеника општина жели да повећа пластеничку производњу
расада  и  поврћа  у  затвореном  простору.  Подстицајима  за  набавку  машина  замениће  се  старе  и
амортизоване машине и набавити нове. Пољопривредници ће новим машинама лакше и брже обављати
пољопривредне радове. Са повећањем квалитета и ефикасности пољопривредних операција доћи ће до
повећања приноса, а самим тим и до повећања прихода пољопривредних газдинстава.

2.3.2. Циљеви мере: Циљ ове мере је: 1.Побољшање расног састава сточног фонда. Спровођењем ове
мере побољшаће се квалитет и квантитет производње што ће као крајњи циљ имати побољшање укупних
перформанси пољопривредних газдинстава односно економске моћи пољопривредника.  2.  Повећање
броја машина и замена старих и дотрајалих машина новим. 3.Повећање површина под воћарским и
виноградарским  културама,  са  сертификованим  садницама  и  на  тај  начин  повећање  прихода
пољопривредних  газдинстава.  4.Повећање  површина  под  пластеницима,  повећање  повртарске
производње  и  раст  прихода  домаћинстава.

2.3.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Мера је у вези
са мером НПРП : Подстицаји за унапређење конкурентности у сектору пољопривредне производње и
прераде пољопривредних производа: 1) подстицаји за инвестиције у физичку имовину пољопривредних
газдинстава.

2.3.4.  Крајњи  корисници:  Право  на  остваривање  подстицаја  имају  регистрована  пољопривредна
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газдинства у активном статусу, и то: 1) физичко лице - носилац или члан комерцијалног породичног
пољопривредног газдинства; 2) предузетник (без обзира на величину); 3) привредно друштво (без обзира
на величину).

2.3.5. Економска одрживост: Није предвиђено утврђивање економске одрживости пољопривредних
газдинстава у оквиру спровођења ове мере.

2.3.6. Општи критеријуми за кориснике: Право на коришћење ове подршке има физичко или правно
лице које  је  носилац комерцијалног пољопривредног газдинства које  је  уписано у РПГ у активном
статусу и које нема дуговања на име јавних прихода према Републици Србији и Општини Мало Црниће
на дан истека рока за пријаву по јавном позиву. Финансирање се одобрава за: 1. куповину квалитетних
грла оваца ; 2. куповину квалитетних грла коза ; 3. куповину квалитетних грла свиња. Грла морају бити
набављена  у  2022.години.  4.набавку  пољопривредних  машина.  Машине  морају  бити  набављене  у
2022.години. Субвенционисати ће се набавка машина за сектор млека (музилице, косачице, превртачи
сена и мешаоне сточне хране), за сектор воће, грожђе и поврће (мотокултиватори, тракторске фрезе и
атомизери)  и  за  сектор остали усеви (житарице,  индустријско,  ароматично и зачинско биље и др)
машине  за  допунску  обраду,  за  прихрану  и  заштиту  пољопривредних  култура  (тањираче,  дрљаче,
сетвоспремачи, ваљци, међуредни култиватори, расипачи минералног ђубрива и тракторске прскалице) ;
5.  Подизање  нових  или  обнављање  постојећих  (крчење  и  подизање)  производних  (са  наслоном)  и
матичних засада воћњака, хмеља и винове лозе у износу до 50% вредности инвестиције за куповину
садница. Саднице морају бити набављене у текућој години или у четвртом тромесечју предходне године,
осим за производне засаде јагода које могу бити набављене у трећем и четвртом тромесечју предходне
године. 6. Подизање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу у износу
до  50%  вредности  инвестиције.  Цеви  за  конструкцију  за  пластенике  морају  да  буду  набављене  у
2022.години. Комплетни пластеници морају да буду набављени у 2022.години. Осемењавање добијених
грла се мора вршити на начин да се очува генетски потенцијал. Добијена грла се морају гајити у свему
према препорукама надлежних ветеринарских служби.  Расподела средстава врши по јавном позиву
рангирање се неће вршити, важиће принцип прво- пристиглих захтева (first come first served) до утрошка
планираних  средстава.  Подстицаји  ће  се  додељивати  решењем  општинске  управе  Мало  Црниће.
Контролу  наменског  коришћења  средстава  подршке  вршиће  комисија  коју  формира  Начелник
општинксе управе.

2.3.7. Специфични критеријуми: 1.За набавку квалитетних приплодних грла оваца које се користе за
производњу меса:  -прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која  на крају  инвестиције
поседују  у  свом  власништву,  односно  у  власништву  члана  РПГ  до  199  грла  оваца.  2.За  набавку
квалитетних приплодних грла коза које се користе за производњу меса: - прихватљиви корисници су
пољопривредна газдинства која на крају инвестиције поседују у свом власништву, односно у власништву
члана  РПГ  до  199  грла  коза.  3.За  набавку  квалитетних  приплодних  назимица  које  се  користе  за
производњу меса:  -прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства која  на крају  инвестиције
поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ до 29 грла крмача или 199 товних свиња.
4. За набаваку пољопривредних машина: за сектор млека – у власништву пољопривредног газдинства да
има од 1 до 29 млечних крава на крају инвестиције, односно у власништву РПГ до 199 грла оваца
,односно у власништв РПГ до 199 грла коза, односно у власништву РПГ до 29 грла крмача или 199
товних свиња ; за сектор воћа – прихватљивe су инвестицијe до 49999 евра ( у динарској противвредности
по средњем курсу НБС на дан куповине машине, Пољопривредна газдинства регистрована у Регистру
произвођача воћа, винове лозе и садног материјала хмеља у складу са Законом о садном материјалу
(„Службени гласник РС“ бр. 18/05 и 30/10) са прихватљивим инвестицијама до 49.999 евра); за сектор
поврћа – прихватљиве су инвестиције до 49999 евра ( у динарској противвредности по средњем курсу
НБС на дан куповине машине); за сектор виноградарства – регистрован у Виноградарском регистру у
складу са законом о виноградарству са највише 1,99 ha винограда на крају инвестиције.  За сектор
житарица, индустријских усева и хмеља – који има до 49 ha земљишта под житарицама и индустријским
усeвима. – који има до 1,99 ha земљишта под хмељем. 5.За подизање нових или обнављање постојећих
(крчење и  подизање)  производних  и  матичних  засада  воћњака,  хмеља и  винове  лозе  прихватљиви
корисници су пољопривредна газдинства која на крају инвестиције имају у свом власништву, односно у
власништву члана РПГ: 0,1-50 hа јагодастих врста воћака и хмеља, 0,3-100 hа другог воћа, 0,2-100 hа
винове лозе. 5.За подизање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу: -
Прихватљиви  корисници  су  пољопривредна  газдинства  која  на  крају  инвестиције  имају  у  свом
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Редни број Назив показатеља
1 Број газдинстава која користе подстицаје.

2.2.12. Административна процедура: Рангирање се неће вршити, додела средстава ће се вршити по
принцип прво пристиглих захтева (first come first served) до утрошка планираних средстава. Захтеви се
подносе најкасније до 15.12.2022.године. Општинска управа ће након усвајања Програма објавити јавни
позив на званичном сајту Општине Мало Црниће за пријаву корисника. Уз захтев се доставља: - доказ о
активном статусу газдинства, - закључен уговор о пољопривредном кредиту са банком у периоду од
01.01.2022.године до дана подношења захтева за  суфинаснирање,  -  план отплате кредита,  -  копију
картице наменског уплатног рачуна, - доказ о измиреним јавним приходима према Републици Србији и
Општини Мало Црниће (корисник изјавом може дати сагласност да податке прибави Општинска управа
по  службеној  дужности),  -  изјава  да  по  истом  основу  није  добијена  државна  помоћ.  Захтев  за
остваривање права на регрес подноси се на Обрасцу бр. 1-захтев за регрес. Изјава да по истом основу
није добијена државна помоћ попуњава се на обрасцу 2.  О испуњености услова по пријави решава
Општинска управа. Исплата средстава се врши се на наменски рачун корисника у року од 10 дана од
дана доношења решења о утврђивању права на суфинаснирање камате.

2.3. Назив и шифра мере: 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

2.3.1. Образложење: Садашње стање сектора сточарства на територији Општине Мало Црниће указује
да  су  постојеће  природне  повољности  и  смештајни  капацитети  недовољно  искоришћени.  Сектор
говедарства карактерише мали број пољопривредних газдинстава који се баве товом у већем обиму, као
и велики број релативно малих мешовитих газдинстава која, комбиновано, производе млеко и месо.
Овчарством и козарством се бави мали број газдинстава. Свињарство је мало боље развијено али је оно
углавном усмерено ка производњи за сопствене потребе. Постојеће стање у сектору указује на пад
сточарске производње са доминацијом великог броја газдинстава са ниским интензитетом производње,
па је приоритет повећање броја стоке, повећање производње млека, повећање производње меса, као и
побољшање продуктивности у производњи говеда,  оваца,  коза и свиња.  Подршка ће се састојати у
унапређењу сектора кроз повећање бројности и квалитета производних и приплодних грла основног
стада а у вези је поглавља III – подтачка 3.2 4 под г) „Приоритетно подручје 4. –Унапређење стања
физичких ресурса, Оперативни циљ „Повећање сточног фонда, побољшање расне структуре стада и боља
искоришћеност  генетичког  потенцијала  домаћих  животиња“  утврђен  у  Стратегији  пољоприведе  и
руралног  развоја  Републике  Србије  за  период  2014-2024.  године  („Сл.  гласник  РС“,  број  85/2014).
Подстицајима за подизање нових или уређење постојећих вишегодишњих засада воћа и винове лозе
жели се подстаћи повећање површина под вишегодишњим засадима, са квалитетним сортама воћака и
винове лозе. Подстицајима за подизање пластеника општина жели да повећа пластеничку производњу
расада  и  поврћа  у  затвореном  простору.  Подстицајима  за  набавку  машина  замениће  се  старе  и
амортизоване машине и набавити нове. Пољопривредници ће новим машинама лакше и брже обављати
пољопривредне радове. Са повећањем квалитета и ефикасности пољопривредних операција доћи ће до
повећања приноса, а самим тим и до повећања прихода пољопривредних газдинстава.

2.3.2. Циљеви мере: Циљ ове мере је: 1.Побољшање расног састава сточног фонда. Спровођењем ове
мере побољшаће се квалитет и квантитет производње што ће као крајњи циљ имати побољшање укупних
перформанси пољопривредних газдинстава односно економске моћи пољопривредника.  2.  Повећање
броја машина и замена старих и дотрајалих машина новим. 3.Повећање површина под воћарским и
виноградарским  културама,  са  сертификованим  садницама  и  на  тај  начин  повећање  прихода
пољопривредних  газдинстава.  4.Повећање  површина  под  пластеницима,  повећање  повртарске
производње  и  раст  прихода  домаћинстава.

2.3.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Мера је у вези
са мером НПРП : Подстицаји за унапређење конкурентности у сектору пољопривредне производње и
прераде пољопривредних производа: 1) подстицаји за инвестиције у физичку имовину пољопривредних
газдинстава.

2.3.4.  Крајњи  корисници:  Право  на  остваривање  подстицаја  имају  регистрована  пољопривредна
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власништву, односно у власништву члана РПГ мање од 0,5 hа пластеника или мање од 3 hа производње
поврћа на отвореном простору.

2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере:

Шифра
инвестиције Назив инвестиције

101.1.1 Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза

101.1.3 Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе, материјале и
инсталације

101.1.5
Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање животиња (млинови и
блендери/мешалице за припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну
храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну;

101.1.10 Машине за допунску обраду земљишта

101.2.1 Набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и свиња које се користе за
производњу меса

101.4.1 Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака,
хмеља и винове лозе

101.4.2 Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу
101.4.20 Машине за допунску обраду земљишта
101.4.24 Машине за заштиту биља
101.5.2 Машине за допунску обраду земљишта
101.5.3 Машине за ђубрење земљишта
101.5.6 Машине за заштиту биља

2.3.9. Критеријуми селекције:

2.3.10. Интензитет помоћи: 1.За набавку квалитетних приплодних грла оваца које се користе за
производњу меса/млека: -Максимални износ по овој мери износи 20.000,00 динара по купљеном грлу за
максимално 5 грла по газдинству. 2.За набавку квалитетних приплодних грла коза које се користе за
производњу меса/млека: -Максимални износ по овој мери износи 20.000,00 динара по купљеном грлу за
максимално 5 грла по газдинству. 3.За набавку квалитетних приплодних назимица које се користе за
производњу меса:  -Максимални износ  по  овој  мери износи 20.000,00 динара по  купљеном грлу за
максимално 5 грла по газдинству. 4. За набавку пољопривредних машина износ подстицаја је 50 %
инвестиције без ПДВ-а, за инвестицију до 2500 еура (по средњем курсу Народне банке србије на дан
куповине машине), до максималног износа инвестиције од 100.000,00 динара; 5.За подизање нових или
обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са наслоном) и матичних засада воћњака,
хмеља и винове лозе: -Износ подстицаја по овој мери износи до 50% од плаћених трошкова за саднице,
максималан износ је 100.000,00 динара по кориснику. 6.За подизање пластеника за производњу поврћа,
воћа,  цвећа и расадничку производњу:  Износ подстицаја по овој  мери износи до 50% од плаћених
трошкова за куповину пластеника, максималан износ је 100.000,00 динара по кориснику. Средства се
додељују  за  подизање  пластеника  и  то  за:  -конструкцију  за  пластенике  и  цеви  за  пластенике
(алуминијумска,  поцинковано-челична,  челична  и  пластична),  -вишегодишње,  вишеслојне  фолије  за
покривање пластеника, -фолије за сенчење и спречавање губитка топлоте за платенике.

2.3.11. Индикатори/показатељи:

Редни број Назив показатеља
1 Укупан број нових животиња.
2 Укупан број нових животиња након репродуктивног циклуса.
3 Површина под новим пластеницима.
4 Број новозасађених садница.
5 Укупан број обухваћених газдинстава.
6 Укупан број набављених пољопривредних машина.
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2.3.12.  Административна  процедура:  1.За  набавку  квалитетних  приплодних  грла  оваца  које  се
користе за производњу меса: Рангирање се неће вршити, додела средстава ће се вршити по принцип
прво пристиглих захтева (first come first served) до утрошка планираних средстава. Општинска управа ће
након усвајања Програма објавити јавни позив на званичном сајту Општине Мало Црниће за пријаву
корисника. Уз пријаву на позив доставља се: - доказ о активном статусу газдинства, - купопродајни
уговор за грла -рачун о куповини квалитетног приплодног грла оваца, -уверење о пореклу и производним
особинама квалитетног приплодног грла (педигре) за које се тражи регрес или потврда да су грла у
поступку уматичења или потврда да су грла у поступку уматичења, - потврда о броју грла у власништву, -
доказ о извршеном плаћању за купљена грла и то потврду о преносу средстава или извод оверен од
стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско или плаћање картицом доставити
фискални исечак; -копију картице наменског уплатног рачуна, - доказ о измиреним порезима према
Републици Србији и Општини Мало Црниће (корисник изјавом може дати сагласност да Општинска
управа Мало Црниће прибави наведена уверења, по службеној дужности)- изјаву да по истом основу није
добијена државна помоћ. 2.За набавку квалитетних приплодних грла коза које се користе за производњу
меса: Рангирање се неће вршити, додела средстава ће се вршити по принцип прво пристиглих захтева
(first  come  first  served)  до  утрошка  планираних  средстава.  Општинска  управа  ће  након  усвајања
Програма објавити јавни позив на званичном сајту Општине Мало Црниће за пријаву корисника. Уз
пријаву на позив доставља се: - доказ о активном статусу газдинства, -купорподајни уговор за грла, -
рачун о куповини квалитетног приплодног грла коза, -уверење о пореклу и производним особинама
квалитетног приплодног грла (педигре) за које се тражи регрес или потврда да су грла у поступку
уматичења, -потврда о броју грла у власништву, -доказ о извршеном плаћању за купљена грла и то
потврду о преносу средстава или извод оверен од стране банке,  а у случају када је физичко лице
извршило готовинско или плаћање картицом доставити фискални исечак; -копију картице наменског
уплатног рачуна, -  доказ о измиреним порезима према Републици Србији и Општини Мало Црниће
(корисник изјавом може дати сагласност да Општинска управа Мало Црниће прибави наведена уверења,
по  службеној  дужности)  -  изјаву  да  по  истом  основу  није  добијена  државна  помоћ.  3.За  набавку
квалитетних приплодних назимица које се користе за производњу меса: Рангирање се неће вршити,
додела средстава ће се вршити по принцип прво пристиглих захтева (first come first served) до утрошка
планираних  средстава.  Општинска  управа  ће  након  усвајања  Програма  објавити  јавни  позив  на
званичном сајту Општине Мало Црниће за пријаву корисника. Уз пријаву на позив доставља се: - доказ о
активном статусу газдинства,- купопродајни уговор за грла, -рачун о куповини квалитетне приплодних
назимица -уверење о пореклу и производним особинама квалитетног приплодног грла (педигре) за које
се тражи регрес или потврда да су грла у поступку уматичења, -потврда о броју грла у власништву, -
доказ о извршеном плаћању за купљена грла и то потврду о преносу средстава или извод оверен од
стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско или плаћање картицом доставити
фискални исечак; -копију картице наменског уплатног рачуна, - доказ о измиреним порезима према
Републици Србији и Општини Мало Црниће (корисник изјавом може дати сагласност да Општинска
управа Мало Црниће прибави наведена уверења, по службеној дужности) - изјаву да по истом основу
није добијена државна помоћ. 4. За набавку пољопривредних машина, рангирање се неће вршити, додела
средстава  ће  се  вршити  по  принцип  прво  пристиглих  захтева  (first  come  first  served)  до  утрошка
планираних  средстава.Општинска  управа  ће  након  усвајања  Програма  објавити  јавни  позив  на
званичном  сајту  Општине  Мало  Црниће  за  пријаву  корисника.  Уз  пријаву  на  позив  доставља  се:
фискални рачун, готовински рачун, отпремница (или рачун/отпремница) и гарантни лист за купљену
машину. За машине за сектор меса и млека потврда о броју грла издата од ветеринарске станице, за
сектор воћа и сектор примарне биљне производње сетвена структура пољопривредног газдинства, доказ
о измиреним порезима према Републици Србији и Општини Мало Црниће (корисник изјавом може дати
сагласност да Општинска управа Мало Црниће прибави наведена уверења, по службеној дужности), -
изјаву да по истом основу није добијена државна помоћ 5.За подизање нових или обнављање постојећих
(крчење и подизање) производних (са наслоном) и матичних засада воћњака, хмеља и винове лозе:
Рангирање се неће вршити, додела средстава ће се вршити по принцип прво пристиглих захтева (first
come first served) до утрошка планираних средстава. Општинска управа ће након усвајања Програма
објавити  јавни  позив  на  званичном сајту  Општине  Мало  Црниће  за  пријаву  корисника.  Уз  захтев
корисник  доставља:  -доказ  о  активном  статусу  газдинства,  -рачун  о  куповини  квалитетног  садног
материјала (са сертификатом) за које се тражи регрес, -копију картице наменског уплатног рачуна, -
структуру биљне производње РПГ, - доказ о измиреним порезима према Републици Србији и Општини
Мало Црниће (корисник изјавом може дати сагласност да Општинска управа Мало Црниће прибави



Службени гласник општине Мало Црниће   -   Број 4/22

14

Штампано из платформе за програме подршке АП/ЈЛС: 23.05.2022 08:49:13 - страна 14/17

наведена уверења, по службеној дужности), - изјаву да по истом основу није добијена државна помоћ
6.За подизање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу: Рангирање се
неће вршити, додела средстава ће се вршити по принцип прво пристиглих захтева (first come first served)
до утрошка планираних средстава. Општинска управа ће након усвајања Програма објавити јавни позив
на званичном сајту Општине Мало Црниће за пријаву корисника. Уз захтев корисник доставља: - доказ о
активном  статусу  газдинства;  -  рачун  за  набавку  конструкције,  цеви  и  фолије  за  пластенике  ;
спецификација треба да садржи основне карактеристике конструкције и опреме (подаци исказани у
обрасцу пријаве морају бити исти као у рачуну); са датумом издавања у периоду од 01.01.2022. године до
дана  подношења захтева,  -доказ  о  извршеном плаћању предметне  опреме и  то  потврду  о  преносу
средстава или извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско или
плаћање картицом доставити фискални исечак;  -изјава  да  подносилац захтева има мање од 0,5  ха
пластеника -копију картице наменског уплатног рачуна, - доказ о измиреним јавним приходима према
Републици Србији и Општини Мало Црниће (корисник изјавом може дати сагласност да Општинска
управа Мало Црниће прибави наведена уверења, по службеној дужности) , -изјава да по истом основу
није добијена државна помоћ. Захтев за остваривање права на регрес подноси се на Обрасцу бр. 1-захтев
за регрес. Изјаву да по истом основу није добијена државна помоћ попуњава се на обрасцу број 2. Изјава
да подносилац захтева има мање од 0,5 ха пластеника попуњава се на обрасцу 3. Спецификација за
набавку пластеника попуњава се на обрасцу 4. О испуњености услова по пријави решава Општинска
управа. Исплата регреса врши се нанаменски рачун корисника у року од 10 дана од дана доношења
решења о утврђивању права на регрес
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III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА

Табела: Општи подаци и показатељи

Назив показатеља Вредност, опис показатеља Извор податка
и година

ОПШТИ ПОДАЦИ

Административни и географски положај

Аутономна покрајина / рзс*
Регион Регион Јужне и Источне Србије рзс*
Област Браничевска област рзс*
Град или општина општина рзс*
Површина 279КМкв рзс*
Број насеља 19 рзс*
Број катастарских општина 19 рзс*
Број подручја са отежаним условима рада у пољопривреди
(ПОУРП)

Демографски показатељи

Број становника 16791, стално насељених 11458 рзс**
Број домаћинстава 3571 рзс*

Густина насељености (број становника/површина, km2) 50

Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 - 100) 82,69 рзс**
- у руралним подручјима АП/ЈЛС 82,69 рзс**
Становништво млађе од 15 година (%) 13,06 рзс**
Становништво старије од 65 година (%) 23,63 рзс**
Просечна старост 45,70 рзс*
Индекс старења 36,20 рзс*
Без школске спреме и са непотпуним основним образовањем
(%) 26,17 рзс*

Основно образовање (%) 37,78 рзс*
Средње образовање (%) 19,71 рзс*
Више и високо образовање (%) 2,68 рзс*
Пољопривредно становништво у укупном броју становника (%) 80 Процена

Природни услови

Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински) Претежно равничарски и делом
брежуљкаст. Интерни

Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна
класа

Гајњача, смоница, чернозем,
алувијум и псеудоглеј. Интерни

Клима (умерено-континентална, субпланинска ...) Умерено континентална Интерни
Просечна количина падавина (mm) 500-600 л Интерни
Средња годишња температура (оС) 11 степени Интерни

Хидрографија (површинске и подземне воде) 90 % слива припада реци
Млави.10 % слив реке пек. Интерни

Површина под шумом (hа) 2430 Ха рзс*
Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%) 9,60 рзс*
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Пошумљене површине у претходној години (hа) 0 рзс*
Посечена дрвна маса (m3) 0 рзс*

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ

Стање ресурса

Укупан број пољопривредних газдинстава: 2586 рзс***

Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ): 1108 Управа за
трезор

- породична пољопривредна газдинства (%) 1103
- правна лица и предузетници (%) 5
Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ (hа) 22000 Ха рзс***
Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%) 80 %

Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и пашњаци,
остало(18) (ha, %)

Оаранице 19000 Ха, вртови 100
Ха,Вишег.засади 800 Ха,ливаде и
пашњаци 900 Ха, остало 200 Ха.

рзс***

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

Жита 12000 Ха, инд.биље 2000
Ха, поврће и цвеће 42 Ха, крмно
биље 900 Ха.

рзс***

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ha) 5,50Ха рзс***
Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом (ha) 17000 Ха Интерни
Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (ha) нема Интерни
Број пољопривредних газдинстава која наводњавају КПЗ 101 рзс***
Одводњавана површина КПЗ (ha) 5453 Ха Интерни
Наводњавана површина КПЗ (ha) 14 Ха рзс***
Површина пољопривредног земљишта у државној својини на
територији АП(20) (ha) 450 Ха Интерни

Површина пољопривредног земљишта у државној својини која
се даје у закуп (ha): 300 Ха Интерни

- физичка лица (%) 190 Ха Интерни
- правна лица (%) 110 Ха Интерни

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела (број)
Говеда 3663, свиње 16000, овце и
козе 7318, ћивина 64827,
кошнице 2709.

рзс***

Трактори, комбајни, прикључне машине (број) 3567 трактора, 376 комбајна. рзс***

Пољопривредни објекти (број) Кошеви 2214, амбари 1853,
силоси 17. рзс***

чч, сушаре, стакленици и пластеници (број) 5 хладњаче, 5 сушара и 40
пластеника. рзс***

Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава за
заштиту биља (ha, број ПГ)

Мин.ђубрива 2136 газд. на 12253
Ха.ср.за зашт.2028 газд.на 11518
Ха.

рзс***

Број чланова газдинства и стално запослених на газдинству: 5463 рзс***
(на породичном ПГ: на газдинству правног лица/предузетника)
(ha) 24 рзс***

Годишње радне јединице (број) 1993 рзс***
Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника (број) 1 задруга и 3 удружења Интерни
Производња пољопривредних производа(количина):

- биљна производња (t) Пшеница 20000 т, кукуруз 30000
т, сунцокрет 5000 т рзс***

- сточарска производња (t, lit, ком.) Говеда 1250т, свиње 2000т, овце и
козе 500т, живина 1500т Интерни
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Штампано из платформе за програме подршке АП/ЈЛС: 23.05.2022 08:49:13 - страна 17/17

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Рурална инфраструктура

Саобраћајна инфраструктура

Дужина путева(km) око 120 кМ рзс*

Поште и телефонски претплатници (број) 3 поште, око 2500
тел.прикључака рзс*

Водопривредна инфраструктура

Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број) око 550 рзс*
Домаћинства прикључена на канализациону мрежу (број) 0 рзс*
Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m3) 0 рзс*
Пречишћене отпадне воде (хиљ.m3) 0 рзс*

Енергетска инфраструктура

Производња и снабдевање електричном енергијом (број) Нема производње ел.енергије.
Снабдевање ел.енергијом добро. Интерни

Социјална инфраструктура

Објекти образовне инфраструктуре (број)
Једна предршкустанова са 2
вртића, 4 основне школе са 10
ист.одељења. нема високих школа
и факултета.

рзс*

Број становника на једног лекара 1100 рзс*
Број корисника социјалне заштите 70-80 рзс*

Диверзификација руралне економије

Запослени у секторима пољопривреде, шумарства и
водопривреде (број) 5487 рзс* рзс***

Газдинства која обављају друге профитабилне активности(30)
(број) 172 рзс***

Туристи и просечан број ноћења туриста на територији АП/ЈЛС
(број) нема пдатака рзс*

Трансфер знања и информација

Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не) ПСССС Пожаревац Интерни
Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни систем
(број) 50-100 ПССС

Датум и место М.П. Потпис овлашћеног лица у АП/ЈЛС

Сви термини којима су у тексту означени припадност, положаји, професије, односно занимања, изражени у граматичком 
мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.

1/01 Број 020-63/2022
У Малом Црнићу, 29. 06. 2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК
Горанка Стевић, с.р.



Службени гласник општине Мало Црниће   -   Број 4/22

18

4
На основу члана 13. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник 
РС“, број 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016), члана 
5. Одлуке о буџету Општине Мало Црниће за 2022. годину 
(„Службени гласник Општине Мало Црниће“, број 17/2021 и 
2/2022) и члана 52. став 1. тачка 93. Статута Општине Мало 
Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 
3/2019 и 2/2022), 

Скупштина општине Мало Црниће, по претходно 
прибављеној сагласности Министарства  пољопривредe,  
шумарствa и водопривреде број 320-00-05001/2022-09, 
од 31. 05. 2022. године, на седници одржаној 29. 06. 2022. 
године, доноси

О Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И 
ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ 

МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2022. годину

Члан 1.

Овом Одлуком доноси се Програм подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја за општину Мало Црниће за 2022. годину. 

Члан 2.

Програм подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја за општину Мало 
Црниће за 2022. годину је саставни део ове Одлуке.

Члан 3.

Сви термини којима су у тексту означени припадност, 
положаји, професије, односно занимања, изражени у 
граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки 
и женски род лица на које се односе.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном гласнику општине Мало Црниће“. 

I/01 Број: 020-63/2022-01
У Малом Црнићу, 29. 06. 2022.  године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

                           
ПРЕДСЕДНИК,

Горанка Стевић, с.р.

5
На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 
83/2014 – др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021- 
др. закон), чланoва 77.-79. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исправка, 108/2013, 
142/2014, 68/2015, 103/2015, 91/2016, 99/2016, 113/2017, 
95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021) и члана 
52. Статута Општине Мало Црниће („Службени гласник 
Општине Мало Црниће, број 3/2019 и 2/2022) 

Скупштина општине Мало Црниће,  на седници одржаној 
29. 06. 2022. године, донела је 

О Д Л У К У
о завршном рачуну буџета Општине Мало Црниће за 

2021. годину

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Остварени текући приходи и примања, као и извршени 
расходи и издаци у завршном рачуну буџета Општине Мало 
Црниће у 2021. години, износе:

У 000 динара
I    Укупно остварени текући 
приходи, примања и пренета 
средства из претходне године 
(буџетска  и средства из 
осталих  извора)      

681.373    хиљада динара

II   Укупно извршени  текући 
расходи и издаци (буџетска 
средства и средства из 
осталих извора)

334.972   хиљада  динара

III Разлика укупних прихода 
и  примања и укупних 
расхода и издатака (I – II )

346.401    хиљада  динара

Члан 2.

У билансу стања на дан 31. децембра 2021. године 
(Образац 1) утврђена је укупна актива од 1.139.628 хиљада и 
укупна пасива од 1.139.628 хиљада, кao ванбилансна  актива 
у укупном износу  од   7.937 динара, и ванбилансна пасива у 
укупном износу од 7.937 динара која је исказана у Предшколској 
установи „14. октобар“ Мало Црниће у износу од 4.202 
хиљада и у Општинској управи у износу од 3.735 хиљада 
динара. Предшколска установа треба да обезбеди ванбилансну 
евиденцију наплаћених средстава за боравак деце у вртићу јер 
је укинут подрачун сопстрвених средстава, те морају да имају 
податак колико се средстава требује од општине, с обзиром да је 
то приход општине а не предшколске установе, а код Општинске 
управе евидентиране су  менице које су у поступцима јавних 
набавки преузете од понуђача као средство обезбеђења. 
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Члан 3

У билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године (Образац 2) утврђени су буџетски 
суфицит  и укупан финансијски резултат на нивоу свих извора финансирања:

У 000 динара

1 
 

                                                                                                      
На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021- др. закон), чланoва 77.-79. 
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013 - исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 91/2016, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021) и члана 52. Статута Општине Мало Црниће 
(„Службени гласник Општине Мало Црниће, број 3/2019 и 2/2022)  
            Скупштина општине Мало Црниће,  на седници одржаној 29. 06. 2022. године, донела је  

 
 

О Д Л У К У 
о завршном рачуну буџета Општине Мало Црниће за 2021. годину 

 
 

ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 
 

 Остварени текући приходи и примања, као и извршени расходи и издаци у завршном рачуну 
буџета Општине Мало Црниће у 2021. години, износе: 

У 000 динара 
I    Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства 
       из претходне године (буџетска  и средства из осталих  извора)       681.373    хиљада динара 
II   Укупно извршени  текући расходи и издаци          
       (буџетска средства и средства из осталих извора)                             334.972   хиљада  динара 
III Разлика укупних прихода и  примања и укупних расхода     
      и издатака (I – II )                                                                                    346.401    хиљада  динара                               
 

Члан 2. 
 
 У билансу стања на дан 31. децембра 2021. године (Образац 1) утврђена је укупна актива од 
1.139.628 хиљада и укупна пасива од 1.139.628 хиљада, кao ванбилансна  актива у укупном износу  од   
7.937 динара, и ванбилансна пасива у укупном износу од 7.937 динара која је исказана у 
Предшколској установи „14. октобар“ Мало Црниће у износу од 4.202 хиљада и у Општинској управи 
у износу од 3.735 хиљада динара. Предшколска установа треба да обезбеди ванбилансну евиденцију 
наплаћених средстава за боравак деце у вртићу јер је укинут подрачун сопстрвених средстава, те 
морају да имају податак колико се средстава требује од општине, с обзиром да је то приход општине 
а не предшколске установе, а код Општинске управе евидентиране су  менице које су у поступцима 
јавних набавки преузете од понуђача као средство обезбеђења.  
                                                                     

Члан 3 
 

 У билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године (Образац 
2) утврђени су буџетски суфицит  и укупан финансијски резултат на нивоу свих извора финансирања: 

У 000 динара 
ОПИС Економска 

класификација 
Буџетска 
средства 

Додатна 
средства 

Укупна средства 
(3+4) 

1 2 3 4 5 
I  УКУПНА СРЕДСТВА (II+ III) 7+8+9+3 663.603 17.770 681.373 
II УКУПНА ТЕКУЋА ПРИМАЊА (1+2+3) 7+8+9 413.212 16.525 429.737 
1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7+8 413.212 16.525 429.737 
    -од чега наплаћена камата 741 1.931  1.931 
2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИН.ИМОВ. 8    
3. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И 9    

2 
 

ПРОДАЈЕ финансијске имовине 
    3.1. ПРИМ.ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ 92    
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА  3 250.391 1.245 251.636 
IV УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6) 4+5+6 312.911 22.061 334.972 
4. УКУПНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 4+5 230.808 22.061 252.869 
5. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 230.808 22.061 252.869 
   -од чега плаћена камата 441    
6. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС.ИМОВИНУ 5 82.103  82.103 
7. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И  
    НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИН 6    
    7.1. Набавка финансијске имовине 62    
V  УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС                  
УКУПНИ ИЗДАЦИ(I-IV) 

(3+7+8+9/- 
(4+5+6) 343.804 17.364 

 
361.168 

VI  БУЏЕТСКИ  СУФИЦИТ  (7+8+9)-
(4+5+6) 100.301 5.536 

 
94.765 

VII Буџетски - суф.  (7+8)- (4+5)                                           
               100.301     5.536 

               94.765  
 

VIII Примар. суф. . (7-7411+8)-
(4-441+5) 

   

IX  Укупан фиск.резултат   VII +92-62    
 

 
Укупан износ средстава који је пренет из претходне године у 2022.годину износи 361.168 

хиљада динара и од тога је остварено на подрачуну за извршење буџета у износу од 343.804 хиљада 
динара, на подрачуну пласмана 0,00 хиљада динара и на осталим подрачунима буџетских корисника у 
оквиру КРТ-а, 17.364 хиљаде динара.  

 
Средства у износу од 343.804 хиљада динара преносе се  у 2022.годину, за следеће намене: 

-реализацију инфраструктурних пројеката из области путне инфраструктуре, водоводне 
инфраструктуре, објеката из области културе и других објеката које користи општина  
-текуће расходе неопходне за неометано функционисање општине и корисника буџетских средстава. 
 

Остатак средстава на подрачунима индиректних буџетских корисника и других КЈС  у износу 
од 17.364 динара користиће се у складу са одлукама органа управљања индиректних корисника и  
определиће се на одговарајуће апропријације Одлуком о ребалансу буџета за 2022. годину, a средства 
других корисника јавних средстава добијених од стране ресорних министарстава биће утрошена у 
складу са потписаним уговорима. 

 
Члан 4. 

 
 У извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 
2021. године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од 0,00 дин и укупни издаци у износу 
од 82.103 хиљаде динара . 
                                                

Члан 5. 
 

У извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2021. године 
(Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 429.737 хиљада динара  укупни 
новчани одливи у износу од 334.972 хиљада динара, као и салдо готовине на почетку године у износу 
од_251.636 хиљада динара. Салдо готовине на крају 2021. године износи 361.168 хиљада динара.   
Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класе 
700000,800000,900000 износи 14.767 хиљаде динара и корекција новчаних одлива за износ плаћених 
расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000, 600000 износи 0.00 хиљада динара.  
Салдо готовине на крају 2021. године након извршених корекција износи 361.168 хиљада динара. 

 

Укупан износ средстава који је пренет из претходне 
године у 2022.годину износи 361.168 хиљада динара и од тога 
је остварено на подрачуну за извршење буџета у износу од 
343.804 хиљада динара, на подрачуну пласмана 0,00 хиљада 
динара и на осталим подрачунима буџетских корисника у 
оквиру КРТ-а, 17.364 хиљаде динара. 

Средства у износу од 343.804 хиљада динара преносе се  
у 2022.годину, за следеће намене:

- реализацију инфраструктурних пројеката из области 
путне инфраструктуре, водоводне инфраструктуре, објеката 
из области културе и других објеката које користи општина 

- текуће расходе неопходне за неометано функционисање 
општине и корисника буџетских средстава.

Остатак средстава на подрачунима индиректних 
буџетских корисника и других КЈС  у износу од 17.364 
динара користиће се у складу са одлукама органа управљања 
индиректних корисника и  определиће се на одговарајуће 
апропријације Одлуком о ребалансу буџета за 2022. годину, 
a средства других корисника јавних средстава добијених од 
стране ресорних министарстава биће утрошена у складу са 
потписаним уговорима.

Члан 4.

У извештају о капиталним издацима и финансирању у 
периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године (Образац 
3), утврђена су укупна примања у износу од 0,00 дин и 
укупни издаци у износу од 82.103 хиљаде динара .
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Члан 6. 
 
 У извештају о извршењу буџета, у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2021. године 
(Образац 5), утврђена је укупна разлика  у износу од 94.765 хиљада динара, између укупних прихода 
и примања у износу од 429.737 хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу од 334.972 
хиљада динара по нивоима финансирања: Републике, Општине и осталих извора. 
 

Члан 7. 
 

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета Општине у 2021. 
години, износили су: 
 

У 000 динара 
Ек.кл. ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА     План Остварење   % 

А. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА (7+9+3)    

I УКУПНА ПРИМАЊА (7+9)    

1 2             3 4 5 

711 Порези на доходак, добит и 
капиталне добитке 57.483 88.984  

713 Порез на имовину 24.400 36.877  
714 Порез на добра и услуге 8.939 9.939  
716 Други порези 1.600 1.978  
733 Трансфери од других нивоа власти 215.370 270.729  
741 Приходи од имовине 3.435 3.906  
742 Приходи од продаје  роба и услуга 8.550 10.576  
743 Новчане казне 3.818 4.537  

744 Добровољни трансфери од физичких 
и правних лица 751 372  

745 Мешовити и неодрђени приходи 700 1.839  
771 Меморандумске ставке 500   

781 Трансфери између буџетских 
корисника на истом нивоу    

791 Приходи из буџета    
 Свега текући приходи 329.546 429.737  

812 Примања од продаје покретне 
имовине 708   

911 Примања од задуживања и продаје 
финансијске имовине    

921 Примања од продаје финансијске 
имовине    

8 + 9 Свега текућа примања 708   
7 + 8 + 9  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 330.254 429.737  

3 Пренета средства из претходне 
године 251.636 251.636  

3+7+8+9 
УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА И  ПРЕНЕТА 
СРЕДСТВА                    

581.890 681.373 
 

 

Члан 5.

У извештају о новчаним токовима у периоду од 01. 
јануара до 31. децембра 2021. године (Образац 4), утврђени 
су укупни новчани приливи у износу од 429.737 хиљада 
динара  укупни новчани одливи у износу од 334.972 хиљада 
динара, као и салдо готовине на почетку године у износу 
од_251.636 хиљада динара. Салдо готовине на крају 2021. 
године износи 361.168 хиљада динара.   Корекција новчаних 
прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко 
класе 700000,800000,900000 износи 14.767 хиљаде динара и 
корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се 
не евидентирају преко класе 400000, 500000, 600000 износи 
0.00 хиљада динара.  Салдо готовине на крају 2021. године 
након извршених корекција износи 361.168 хиљада динара.

Члан 6.

У извештају о извршењу буџета, у периоду од 01. јануара 
до 31. децембра 2021. године (Образац 5), утврђена је укупна 
разлика  у износу од 94.765 хиљада динара, између укупних 
прихода и примања у износу од 429.737 хиљада динара 
и укупних расхода и издатака у износу од 334.972 хиљада 
динара по нивоима финансирања: Републике, Општине и 
осталих извора.

Члан 7.

Укупно планирани и остварени текући приходи и 
примања буџета Општине у 2021. години, износили су:
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Члан 8. 

 
           Планирани расходи и издаци буџета у 2020. години, по основним наменама, извршени су у 
следећим износима: 
 
 

Екон. 
клас. Врсте расхода и издатака План Извршење 

 
 
%   

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 85.993 69.351  
411 Плате и додаци запослених 63.568 55.180  
412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 11.187 9.185  
413 Накнаде у натури (превоз) 630 301  
414 Социјална давања запосленима 6.180 6.634  
415 Накнаде за запослене 3.332 2.275  
416 Награде,бонуси и остали посебни 

расходи 1.096 772  
420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 145.730 81.910  
421 Стални трошкови 16.827 12.642  
422 Трошкови путовања 2.175 1.698  
423 Услуге по уговору 53.923 30.567  
424 Специјализоване услуге 16.228 6.180  
425 Текуће поправке и одржавање  43.554 24.819  
426 Материјал 14.955 6.004  
440 ОТПЛАТА КАМАТА    
450 СУБВЕНЦИЈЕ 41.906 29.441  
4511  Текуће субвенције 5.908 3.442  
4512 Kапиталне субвенције 35.999 25.999  
460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 66.162 43.889  
4631 Текући трансфери осталим нивоима 

власти 57.462 38.114  

4632 Капитални трансфери осталим 
нивоима власти    

4641 Текући трансфери  ООСО 8.031 5.250  
4642 Капитални трансфери ООСО    
4651 Остале дотације и трансфери 669 525  
470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 27.760 11.706  

472 Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 

27.760 11.706 
 

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 27.368 16.571  
481 Дотације невладиним организацијама 13.680 10.895 

 

482 Порези, обавезне таксе, казне и 
пенали 1.649 800 

 
483 Новчане казне и пенаали по решењу 197 72  

2021.
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Екон. 
клас. Врсте расхода и издатака План Извршење 

 
 
%   

судова 

484 Накнада штете од дивљачи и 
ел.непогода 420 20  

485 Накнада штете од државних органа            11.422 4.785  
400 Свега класа 4: 403.863 201.917  
510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 210.150 252.776  
511 Зграде и грађевински објекти 169.619 67.759  
512 Машине и опрема 11.455 3.803  
513 Остале некретнионе и опрема 5 5  
514 Култивисана имовина 4.600   
515 Нематеријална имовина 330 297  
541 Земљиште 7.400 5.313  
610 ОТПЛАТА  ДУГА    
614 Отплата лизинга за набавку возила    

 УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ 621.413 334.972 

 
  
 

ПОСЕБАН ДЕО 
 

Члан 9. 
 

Укупни консолидовани расходи и издаци буџета по Одлуци о буџету Општине за 2021. 
годину, извршени по организационој, програмској, функционалној и економској класификацији 
приказани су у Извештају о извршењу буџета за 2021. годину, који је саставни део ове Одлуке.    

Одступања у приходима се односи на приходе индиректних корисника. 
Одступања у расходима се односе на средства која је буџет пренео индиректним корисницима 

током 2021.године а која нису утрошена и враћена су буџету у 2022. години.                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                        

Члан 10. 
 

 Образложење одступања између одобрених средстава и извршења буџета Општине.        
 
              Укупни приходи буџета општине Мало Црниће и индиректних корисника за период 
01. јануар – 31. децембар 2021. године остварени су у износу 429.737 хиљада динара.  

Укупно пренета средства на дан 01. 01. 2021. године износила су 251.636 хиљада 
динара. 

Укупно остварени расходи и издаци  буџета општине Мало Црниће за период јануар–
децембар 2021. године износе 334.972 хиљада динара. 
             Прекорачења у извршењу буџета у односу на план није било. 
            Одступање између одобрених и извршених средстава настало је услед кашњења у 
спровођењу јавних набавки, које нису могле да се спроведу у првом кварталу 2021. године 
због опште познате ситуације изазване пандемијом вируса COVID-19.  
             Јавне набавке су спроведене у периоду до 30.06.2021. године и њихова реализација је 
једним делом завршена у извештајном периоду, а потпуна реализација пренета је у 2022. 
годину. 

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.

Укупни консолидовани расходи и издаци буџета по 
Одлуци о буџету Општине за 2021. годину, извршени по 
организационој, програмској, функционалној и економској 
класификацији приказани су у Извештају о извршењу буџета 
за 2021. годину, који је саставни део ове Одлуке.   

Одступања у приходима се односи на приходе 
индиректних корисника.

Одступања у расходима се односе на средства која је 
буџет пренео индиректним корисницима током 2021.године 
а која нису утрошена и враћена су буџету у 2022. годи
ни.                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                       
Члан 10.

Образложење одступања између одобрених средстава и 
извршења буџета Општине.       

Укупни приходи буџета општине Мало Црниће и 
индиректних корисника за период 01. јануар – 31. децембар 
2021. године остварени су у износу 429.737 хиљада динара. 

Укупно пренета средства на дан 01. 01. 2021. године 
износила су 251.636 хиљада динара.

Укупно остварени расходи и издаци  буџета општине 
Мало Црниће за период јануар–децембар 2021. године 
износе 334.972 хиљада динара.

Прекорачења у извршењу буџета у односу на план није 
било.

Одступање између одобрених и извршених средстава 
настало је услед кашњења у спровођењу јавних набавки, које 
нису могле да се спроведу у првом кварталу 2021. године 
због опште познате ситуације изазване пандемијом вируса 
COVID-19. 

Јавне набавке су спроведене у периоду до 30.06.2021. 
године и њихова реализација је једним делом завршена у 
извештајном периоду, а потпуна реализација пренета је у 
2022. годину.

Члан 11.

Извештај о примљеним и утрошеним донацијама, 
примљеним кредитима и извршеним отплатама дугова.

У 2021. години буџет Општине Мало Црниће примио је 
донаторска средстава у износу 364.000,00  динара и то:

6 
 

 
Члан 11. 

 
                   Извештај о примљеним и утрошеним донацијама, примљеним кредитима и 
извршеним отплатама дугова. 

У 2021. години буџет Општине Мало Црниће примио је донаторска средстава у износу 364.000,00  
динара и то: 
 
Р.б Примљене донације Утрошене донације 
1    40.000,00  – Донације физ. и правних лица за пројекат 

„СТИГ ФЕСТ“ 
40.000,00 

2 324.000,00 – Донације физ. и правних лица за пројекат 
организација ФЕДРАС-а 

324.000,00 

 УКУПНО ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ 364.000,00 дин. УКУПНО УТРОШЕНЕ ДОНАЦИЈЕ   
364.000,00 дин 

 
  
       У 2021. години буџет Општине се није задуживао код пословних банака или других 
финансијских институција. 
       У 2021. години буџет Општине није имао обавеза по основу кредита. 
  

Члан 12. 
 

Извештај о коришћењу средстава буџетске резерве 
 

Средства текуће буџетске резерве износила су 6.000.000 динара, а коришћена су у укупном 
износу од 943.917,00 динара за потребе следећих корисника:  
 
Број решења Функција Раздео Ек.класификација Корисник Износ(динара) 
401-157/2021 130 5 481 Oпштинска управа 

Мало Црниће 
50.000,00 

 
401-262/2021 130 5 484 Oпштинска управа 

Мало Црниће 
20.000,00 

 
06-42/2021-
12 

820 5 425 Oпштинска управа 
Мало Црниће 

133.656,00 
 

06-42/2021-
13 

820 5 482 Oпштинска управа 
Мало Црниће 

345.266,00 
 

06-47/2021-
12 

421 5 451 Општинска управа 
Мало Црниће 

100.000,00 
 

06-47/2021-
13 

160 5 425 Месна заједница 
Велико Црниће 

130.216,00 
 

06-47/2021-
14 

160 5 425 Oпштинска управа 
Мало Црниће 

150.000,00 
 

06-76/2021-
36 

160 5 421 Месна заједница 
Батуша 

3.000,00 

06-76/2021-
35 

160 5 421 Месна заједница 
Смољинац 

5.000,00 
 

06-77/2021-1 820 5 483 Општинска управа 
Мало Црниће 

6.779,00 
 

УКУПНО  943.917,00 
динара 
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Члан 11. 

 
                   Извештај о примљеним и утрошеним донацијама, примљеним кредитима и 
извршеним отплатама дугова. 

У 2021. години буџет Општине Мало Црниће примио је донаторска средстава у износу 364.000,00  
динара и то: 
 
Р.б Примљене донације Утрошене донације 
1    40.000,00  – Донације физ. и правних лица за пројекат 

„СТИГ ФЕСТ“ 
40.000,00 

2 324.000,00 – Донације физ. и правних лица за пројекат 
организација ФЕДРАС-а 

324.000,00 

 УКУПНО ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ 364.000,00 дин. УКУПНО УТРОШЕНЕ ДОНАЦИЈЕ   
364.000,00 дин 

 
  
       У 2021. години буџет Општине се није задуживао код пословних банака или других 
финансијских институција. 
       У 2021. години буџет Општине није имао обавеза по основу кредита. 
  

Члан 12. 
 

Извештај о коришћењу средстава буџетске резерве 
 

Средства текуће буџетске резерве износила су 6.000.000 динара, а коришћена су у укупном 
износу од 943.917,00 динара за потребе следећих корисника:  
 
Број решења Функција Раздео Ек.класификација Корисник Износ(динара) 
401-157/2021 130 5 481 Oпштинска управа 

Мало Црниће 
50.000,00 

 
401-262/2021 130 5 484 Oпштинска управа 

Мало Црниће 
20.000,00 

 
06-42/2021-
12 

820 5 425 Oпштинска управа 
Мало Црниће 

133.656,00 
 

06-42/2021-
13 

820 5 482 Oпштинска управа 
Мало Црниће 

345.266,00 
 

06-47/2021-
12 

421 5 451 Општинска управа 
Мало Црниће 

100.000,00 
 

06-47/2021-
13 

160 5 425 Месна заједница 
Велико Црниће 

130.216,00 
 

06-47/2021-
14 

160 5 425 Oпштинска управа 
Мало Црниће 

150.000,00 
 

06-76/2021-
36 

160 5 421 Месна заједница 
Батуша 

3.000,00 

06-76/2021-
35 

160 5 421 Месна заједница 
Смољинац 

5.000,00 
 

06-77/2021-1 820 5 483 Општинска управа 
Мало Црниће 

6.779,00 
 

УКУПНО  943.917,00 
динара 

 
 

Средства сталне буџетске резерве износила су 1.000.000 динара и у 2021. години нису коришћена.

Члан 13.

Извештај о гаранцијама датим у току фискалне 2021. године

Општина Мало Црниће није издавала гаранције никоме ни по било ком основу у току фискалне 2021. године, тј. у 
периоду од 01. 01. 2021. године до 31. 12. 2021. године.

Члан   14.

Извештај о реализацији програма

Извештај о реализацији програма који су се финансирали из буџета у 2021. години по програмској класификацији:
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Средства сталне буџетске резерве износила су 1.000.000 динара и у 2021. години нису 
коришћена. 
 

Члан 13. 
 

Извештај о гаранцијама датим у току фискалне 2021. године 
 
             Општина Мало Црниће није издавала гаранције никоме ни по било ком основу у току 
фискалне 2021. године, тј. у периоду од 01. 01. 2021. године до 31. 12. 2021. године. 
                                                                                          

 
                                                                                      Члан   14. 
 

Извештај о реализацији програма 
 
           Извештај о реализацији програма који су се финансирали из буџета у 2021. години по програмској 
класификацији: 

                                                                                                                                         
  У 000 динара 

 
Прог
рам  

  
Назив Програма 

 
Планирана      
средства 

 
Извшено из 
буџета I-XII 

Извршено 
из других 
извора 

Проценат 
извршења 

      
1101 

 Програм 1:Становање, урбанизам и 
просторно планирање 

21.696 5.336  
24.6 

  
0601 

Програм 2:Комунална делатност 
 

34.860 17.048  49 

1501 Програм 3. Локални економски развој 24.999 10.000 14.999 100 
 1502 Програм 4: Развој туризма 

 
6.104 3.781  62 

0101 Програм 5: Развој пољопривреде 
 

28.742 17.599  61.2 

0401   Програм 6:Заштита животне средине 
 

15.560 5.651  36.3 

0701    Програм 7: Организација саобраћаја и 
саобраћајна инфраструктура 
 

114.675 46.005  40.11 

2001 Програм 8:Предшколско образовање и васп 56.731 27.410 5.154 48.31 
2002   Програм 9:Основно образовање 

 
49.452 31.904  64.5 

 0901 Програм 11:Социјална и дечја заштита 
 

33.486 17.162 1.544 51.25 

 1801 Програм 12: Примарна здравс. заштита 
 

8.251 5.250  63.6 

 1201 Програм 13:Развој културе 
 

34.260 25.003 365 73 

 1301 Програм 14:Развој спорта и омладине 
 

20.990 16.470  78.4 

0602 Програм 15:Опште јавне услуге управе 
 

116.503 67.121  57.6 

2101 Програм 16: Политички систем локалне 
самоуправе 

21.594 15.853  73.4 

0501 Енергетска ефикасност 18.400 3.357  18.24 

 
 
 Члан 15.

Извештај екстерне ревизије завршног рачуна буџета 
општине Мало Црниће 2021. годину

На основу члана 92. Став 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2015, 
68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 
31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), члана 52. Статута 
Општине Мало Црниће („Службени гласник Општине 
Мало Црниће“, број 3/2019 и 2/2022), сагласности Државне 
ревизорске институције број: 037-2005/2021-04 од 04. 
01. 2022. године и Одлуке Скупштине општине Мало 
Црниће број 06-6/2022 од 11. 02. 2022. године екстерну 
ревизију завршног рачуна буџета општине Мало Црниће 
за 2021. годину извршио је Институт за јавне финансије и 
рачуноводство ДОО Ниш. 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Завршни рачун буџета Општине Мало Црниће за 2021. 
годину садржи:
1. Биланс стања на дан 31. 12. 2021. године – Образац 1,
2. Биланс прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 

31. 12. 2021. године – Образац 2,
3. Извештај о капиталним издацима и примањима   у 

периоду од 01. јануара до 31. 12. 2021. године – Образац 3,
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01. јануара 

до 31. децембра 2021. године – Образац 4,
5. Извештај о извршењу буџета у периоду од 01. јануара 

до 31. децембра 2021. године – Образац 5,
6. Објашњење одступања између одобрених средстава и 

извршења за период  01. јануар до 31.12.2021. године, 
7. Извештај о примљеним донацијама и задужењу на 

домаћем и страном тржишту новца и капитала и 
извршеним отплатама дугова у периоду од 01. јануара 
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до 31. 12. 2021. године,
8. Извештај о коришћењу средстава сталне и текуће 

буџетске резерве за период од 01. јануара до 31. 
децембра 2021. године,

9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне 2021. 
године,

10. Извештај о реализацији укупних средстава 
буџета по корисницима, програмима, пројектима, 
функцијама, економским класификацијама и изворима 
финансирања,

11. Извештај екстерне ревизије  завршног рачуна буџета 
општине Мало Црниће за 2021. годину, 

12. Годишњи извештај о учинку по програмима за 2021 
годинну,

13. Извештај родно одговорног буџетирања општине Мало 
Црниће за 2021. годину.

                                                                   
Члан 17.

Одлуку о завршном рачуну буџета Општине за 2021. 
годину доставити Министарству финансија Републике 
Србије.

Члан 18.

Сви термини којима су у тексту означени припадност, 
положаји, професије, односно занимања, изражени у 
граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки 
и женски род лица на које се односе.

Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Мало 
Црниће“.

                                            
I/01   Број: 020-64/2022
У Малом Црнићу, 29. 06. 2022. године
                                      
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  МАЛО ЦРНИЋЕ

                               
ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                                

Горанка Стевић, с.р.

6
На основу члана 52. тачка 10. Статута општине Мало 

Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 
3/2019 и 2/2022), а у вези са чланом 9. став 2. и 59. тачка 5. 
Закона о родној равноправности („Службени гласник РС“, 
број 52/2021),

Скупштина општине Мало Црниће, на седници одржаној 
29. 06. 2022. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
о родној равноправности општине Мало Црниће

Члан 1.

Овом одлуком уређује се обезбеђивање родне 
равноправности и остваривање једнаких могућности за оба 
пола у Општини Мало Црниће (у даљем тексту: Општина) 
и њеним органима, јавним комуналним и другим јавним 
предузећима и установама, посебним организацијама и 
службама чији је оснивач Општина као и друга питања од 
значаја за родну равноправност. 

Члан 2. 

Родна равноправност подразумева једнака права, 
одговорности и могућности, равномерно учешће и 
уравнотежену заступљеност жена и мушкараца у свим 
областима друштвеног живота.

Члан 3. 

Општина ће у оквиру својих надлежности створити 
једнаке могућности за остваривање родне равноправности, 
предузимати мере и активности које су у функцији 
подстицања и унапређења родне равнопраности и отклањања 
свих облика неправилности у положаја и права полова. 

Члан 4.

Органи Општине, као и јавна предузећа, установе и друге 
организације чији је оснивач Општина као и лица којима 
су законом поверена јавна овлашћења, као и правно лице 
које оснива или финансира у целини, односно у претежном 
делу Општина, дужни су да омогуће заступљеност мање 
заступљеног пола у свакој организационој јединици, на 
руководећим местима и у органима управљања и надзора у 
складу са Законом о родној равноправности. 

Послове праћења испуњености услова из   става 1. овог 
члана и извештавање о остваривању родне равноправности 
вршиће Одбор за избор и именовања Скупштине општине 
Мало Црниће.
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Члан 5. 

У општим и појединачним актима које доноси Општина 
као и јавна предузећа, установе и друге организације чији је 
оснивач Општина као и лица којима су законом поверена јавна 
овлашћења, као и правно лице које оснива или финансира 
у целини, односно у претежном делу Општина, термини 
који се користе а који имају родно значење, а изражени су у 
мушком граматичком роду, морају подразумевати природни 
женски и мушки пол лица на које се односе и то мора бити 
истакнуто и наглашено у  конкретном акту. 

Члан 6. 

Принцип родне равноправности интегрише се у 
сва општа, стратешка и планска документа која доноси 
Скупштина општине Мало Црниће.

Сва акта, која се упућују Скупштини општине Мало 
Црниће на усвајање, морају бити претходно разматрана, 
из родне перспективе, од стране Комисије за родну 
равноправност. 

Члан 7.

Послове везане за унапређење и промоцију родне 
равноправности и политике једнаких могућности, праћење 
стања у овој области, укључивање у пројекте који се тичу 
ове области, сарадњу са организацијама цивилног друштва 
из ове области, пружање стручне помоћи у интегрисању 
принципа родне равноправности, сарадњу са Комисијом и 
Саветом за родну равноправност као и са другим надлежним 
органима у овој области обављаће Општинска управа 
Мало Црниће, преко организационе јединице надлежне за 
друштвене делатности. 

Члан 8. 

Органи Општине, као и јавна предузећа, установе и друге 
организације чији је оснивач Општина као и лица којима су 
законом поверена јавна овлашћења, као и правно лице које 
оснива или финансира у целини, односно у претежном делу 
Општина, дужни су да  ускладе одговарајуће опште акте, у 
року од 12 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.  

Члан 9. 
 
Сви термини којима су у тексту означени припадност, 

положаји, професије, односно занимања, изражени у 
граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки 
и женски род лица на које се односе.

Члан 10. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику општине Мало Црниће“.

Број: 020-65/2022
У Малом Црнићу,29. 06. 2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

          
ПРЕДСЕДНИК

Горанка Стевић, с.р.

7
На основу члана 13. став 2. Закона о комуналним 

делатностима (''Службени гласник РС'', број 88/2011, 
104/2016 и 95/2018) и члана 52. став 1. тачка 73. Статута 
општине Мало Црниће (''Службени гласник општине Мало 
Црниће'', број 3/2019 и 2/2022), 

Скупштина општине Мало Црниће на седници одржаној 
29. 06. 2022. године, д о н о с и

О Д Л У К У
О НАЧИНУ ИЗЈАШЊАВАЊА КОРИСНИКА 

КОМУНАЛНИХ УСЛУГА О КВАЛИТЕТУ ПРУЖАЊА 
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Предмет уређивања

Члан 1.

Овом Одлуком уређује се начин континуираног 
изјашњавања корисника комуналних услуга о квалитету 
комуналних услуга које пружају јавна предузећа, привредна 
друштва, предузетници и други привредни субјекти на 
територији општине Мало Црниће (у даљем тексту: вршилац 
делатности).

Изјашњавање корисника комуналних услуга врши се 
једном годишње, најкасније до 31. октобра за текућу годину.
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Циљ изјашњавања

Члан 2.

Циљ изјашњавања корисника комуналних услуга 
је процена задовољства корисника комуналних услуга 
квалитетом пружања комуналних услуга, ради унапређења 
квалитета услуга и унапређења организације и ефикасности 
рада вршилаца делатности.

Предмет изјашњавања

Члан 3.

Изјашњавање се односи на све комуналне услуге и врши 
се за сваку делатност посебно.

Изузетно од става 1. овог члана, изјашњавање се може 
истовремено спровести за више комуналних услуга које 
пружа један вршилац делатности, с тим да се резулатати 
исказују за сваку комуналну услугу посебно.

Начин изјашњавања

Члан 4.

Изјашњавање се врши попуњавањем упитника, 
применом једне или више метода анкетирања (онлајн 
упитник, анкета ''од врата до врата'', на штандовима у 
центру општине или на другим фреквентним локацијама, 
у просторијама месних заједница, у шалтер салама или на 
платним местима вршиоца делатности и слично).

Упитник

Члан 5.

Упитник се израђује у електронској и/или штампаној 
форми и обавезно садржи:
 - питања везана за кључне елементе комуналне услуге о 

којој се спроводи изјашњавање (квалитет и обим услуге, 
доступност, благовременост, учесталост, поступање по 
приговорима, цена услуге и слично),

 - податке о полу, старости, месту становања и другим 
критеријумима за одређивање узорка испитаника за ту 
услугу и

 - простор за додатне напомене и запажања корисника 
комуналне услуге.

Добровољност и анонимност

Члан 6.

Изјашњавање је анонимно и добровољно.

Лица која врше анкетирање ни на који начин не могу 
захтевати од корисника да попуне упитник уколико они то 
не желе.

Радна група за спровођење изјашњавања

Члан 7.

Изјашњавање корисника комуналних услуга спроводи 
радна група за спровођење изјашњавања (у даљем тексту: 
Радна група), коју решењем образује Општинско веће за 
текућу годину.

Решењем из става 1. овог члана именују се председник 
и чланови Радне групе, ближе се одређују њени задаци и 
рокови за извршење тих задатака, као и начин обављања 
административно-техничких послова за потребе Радне 
групе.

Просторне, техничке и друге услове за рад Радне групе 
обезбеђује Општинска управа.

Задаци Радне групе

Члан 8.

Радна група:
 - утврђује текст упитника за сваку комуналну делатност 

посебно, по претходно прибављеном мишљењу 
Општинског већа и вршиоца комуналне делатности,

 - предлаже Општинском већу време спровођења 
изјашњавања, метод прикупљања података и број и 
структуру испитаника за свако изјашњавање посебно,

 - одређује врсту и динамику активности које се 
спроводе у поступку изјашњавања корисника, за свако 
изјашњавање посебно,

 - прикупља, обрађује и анализира податке из попуњених 
упитника,

 - сумира резултате изјашњавања за сваку комуналну 
услугу посебно и даје процену задовољства корисника 
квалитетом те услуге на основу прикупљених података,

 - сачињава извештај о спроведеном изјашњавању 
корисника и резултатима изјашњавања и

 - врши и друге послове утврђене актом о образовању 
Радне групе.

Састав Радне групе

Члан 9.

Радну групу чине:
 - један запослени у организационој јединици Општинске 

управе надлежној за комуналне делатности,
 - један запослени у организационој јединици надлежној 

за информисање и односе са јавношћу,
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 - један запослени у организационој јединици надлежној 
за информатичке послове,

 - по један представник сваког вршиоца делатности 
комуналне делатности, с тим што у раду Радне групе 
учествује само члан који је запослени код вршиоца 
комуналне делатности која је предмет изјашњавања,

 - комунални инспектор,
 - представник удружења за заштиту потрошача или 

неког другог удружења са територије општине које 
остварује циљеве у области заштите потрошача или 
сродној делатности (уколико таква удружења постоје 
на територији општине),

 - члан Општинског већа кога одредђује председник 
Општинског већа.

Акт Општинског већа

Члан 10.

Општинско веће посебним актом одређује почетак 
трајања изјашњавања корисника за сваку комуналну услугу, 
односно за групу комуналних услуга које обавља један 
вршилац делатности, одређује начин, рокове и методе 
спровођења изјашњавања и минимални број испитаника, 
рокове и методе спровођења изјашњавања и минимални 
број испитаника (који не може бити мањи од 10% од 
укупног броја корисника) водећи рачуна да буду обухваћени 
корисници различите старости, пола, степена образовања, 
места становања и др.

Обавештавање јавности о спровођењу изјашњавања

Члан 11.

Обавештење о спровођењу изјашњавања објављује 
се на интернет презентацији општине, на огласној табли 
органа општине, у дневним/недељним новинама које се 
дистрибуирају на територији општине и на други погодан 
начин, најкасније 15 дана пре почетка анкетирања.

Обавештење из става 1. овог члана обавезно садржи 
следеће информације:
 - датум почетка и завршетка изјашњавања корисника 

путем упитника;
 - кратак опис метода прикупљања упитника;
 - обавештење о анонимности и добровољности учешћа 

у испитивању;
 - податак о томе где корисници могу да преузму упитник 

и интернет адресу, односно, линк на коме корисници 
могу да преузети електронску верзију упитника;

 - податак о томе на који начин корисницима могу да 
доставе попуњен упитник;

 - контакт за пружање информација о спровођењу 

изјашњавања и
 - рок за објављивање извештаја о спроведеном испитивању 

и начин на који корисници могу да преузму извештај.

Спровођење изјашњавања

Члан 12.

Попуњавање упитника обавља се у временском периоду 
одређеном актом из члана 10. ове одлуке, који не може бити 
краћи од 15 ни дужи од 30 дана.

Радна група прикупља попуњене упитнике, обрађује 
податке по сваком елементу упитника (за свако питање 
посебно, према полу, старости, месту становања и другим 
критеријумима за одређивања узорка), утврђује резултате 
изјашњавања по тим елементима и збирно.

Извештај о спроведеном изјашњавању

Члан 13.

Радна група сачињава извештај о спроведеном 
изјашњавању корисника и резултатима изјашњавања (у 
даљем тексту: Извештај), у року од 15 дана од дана завршетка 
изјашњавања.

Извештај обавезно садржи:
 - податке о времену спровођења и циљевима 

изјашњавања,
 - податке о броју и структури испитаника,
 - опис коришћених метода за прикупљање података,
 - резултате изјашњавања детаљно исказане по свим 

елементима упитника појединачно и збирно,
 - процену задовољства корисника пружањем комуналне 

услуге.
Извештај може да садржи и препоруке за отклањање 

недостатака у  пружању комуналне услуге.

Извештај се доставља:
 - вршиоцу делатности који пружа комуналну услугу која 

је предмет изјашњавања,
 - Општинском већу,
 - Скупштини општине и 
 - организационим јединицама Општинске управе 

надлежним за комуналне делатности, информисање и 
инспекцијске послове.

Објављивање Извештаја

Члан 14.

Извештај из члана 13. ове Одлуке објављује се на 
интернет презентацији интернет страници вршиоца 
делатности у року од пет дана од дана достављања.
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Средства за спровођење изјашњавања

Члан 15.

Средства за спровођење изјашњавања корисника 
комуналних услуга обезбеђују се у буџету општине Мало 
Црниће.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 16.

Општинско веће донеће решење о образовању и 
именовању Радне групе у року од 60 дана од дана ступања 
на снагу ове Одлуке.

Члан 17.

Сви термини којима су у тексту означени припадност, 
положаји, професије, односно занимања, изражени у 
граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки 
и женски род лица на које се односе.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине Мало 
Црниће''.

I/01 Број: 020-66/2022
У Малом Црнићу, 29. 06. 2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

                      
ПРЕДСЕДНИК

Горанка Стевић, с.р.

8
На основу члана 104. став 3. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, број 88/2017, 27/2018 и 10/2019), члана 2. и 4. Уредбе 
о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних 
предшколских установа и акта о мрежи јавних основних 
школа („Службени гласник РС“, број 21/2018) и члана 52. 
ст. 1. тачка 10. Статута општине Мало Црниће, („Службени 
гласник општине Мало Црниће“, број 3/2019 и 2/2022),

Скупштина општине Мало Црниће, на седници одржаној 
29. 06. 2022. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МРЕЖИ 

ЈАВНИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

Члан 1.

У члану 3. Одлуке о мрежи јавних предшколских 
установа на територији општине Мало Црниће („Службени 
гласник општине Мало Црниће“, број 8/2019 и 6/2020), 
у ставу 2, број „10“ замењује се бројем „11“, у алинеји 4, 
брише се реч „Велико Црниће“ и додаје нова алинеја која 
гласи: 

„- Велико Црниће, 5-оро деце припремног предшколског 
програма.“.

Члан 2.

Сви термини којима су у тексту означени припадност, 
положаји, професије, односно занимања, изражени у 
граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки 
и женски род лица на које се односе.

Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику општине Мало Црниће“. 

Број: 020-67/2022
У Малом Црнићу, 29. 06. 2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК
Горанка Стевић, с.р.
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9
На основу члана 34.  Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), члана 52. 
став 1. тачка 69. Статута општине Мало Црниће („Службени 
гласник општине Мало Црниће“, број 3/2019 и 2/2022) и  
члана 54. Статута Јавног комуналног предузећа ”Чистоћа - 
Мало Црниће“ Мало Црниће („Службени гласник општине 
Мало Црниће, број 4/2017)

 Скупштина општине Мало Црниће на седници одржаној 
29. 06. 2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу и именовању члана Комисије за 

спровођење конкурса за избор директора јавних 
предузећа чији је оснивач општина Мало Црниће

I

Небојша Судимац, дипломирани правник, разрешава се 
дужности председника Комисије за спровођење конкурса за 
избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина 
Мало Црниће.

II

Драган Митић, дипломирани правник, именује се за 
председника Комисије за спровођење конкурса за избор 
директора јавних предузећа чији је оснивач општина Мало 
Црниће

III

Сви термини којима су у тексту означени припадност, 
положаји, професије, односно занимања, изражени у 
граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки 
и женски род лица на које се односе.

Решење ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављено у ''Службеном гласнику општине Мало Црниће''.

Број: 020-68/2022
У Малом Црнићу, 29. 06. 2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
          

ПРЕДСЕДНИК
Горанка Стевић, с.р.

10
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 
101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021- др. закон), Статута 
општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало 
Црниће, број 3/2019 и 2/2022) и 156. Пословника Скупштине 
општине Мало Црниће, а у вези  члана 2. Закона о начину 
и условима признавања права и враћању земљишта које је 
прешло у друштвену својину на основу пољопривредног 
земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених 
обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа 
(„Службени гласник РС“, број 18/ 1991, 20/1992 и 42/1998),

Скупштина општине Мало Црниће,  на седници одржаној 
29. 06. 2022. године, донела је 

ОДЛУКУ

Члан 1.

Утврђује се Предлог Решења о измени Решења о 
образовању Комисије за вођење поступка и доношење 
решења по захтеву за враћање земљишта општине Мало 
Црниће.

Члан 2.

Саставни део ове одлуке је Предлог Решења о измени 
Решења о образовању Комисије за вођење поступка и 
доношење решења по захтеву за враћање земљишта општине 
Мало Црниће.

Члан 3.

Предлог Решења о измени Решења о образовању 
Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтеву 
за враћање земљишта општине Мало Црниће, доставити 
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде на 
даљу надлежност.

Члан 4.

Сви термини којима су у тексту означени припадност, 
положаји, професије, односно занимања, изражени у 
граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки 
и женски род лица на које се односе.

Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику“ општине 
Мало Црниће.

I/01 Број: 020-69/2022
У Малом Црнићу, 29. 06. 2022. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК
Горанка Стевић, с.р.
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11

У складу са чланом 137. и 138. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС“, број 10/2016), чланом 1. – 5. 12. 
и 21. Правилника о одобравању и  финансирању програма 
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у општини Мало Црниће („Службени гласник 
општине Мало Црниће“, број 1/2017 и 11/2019), чланом 
76. Статута општине Мало Црниће („Службени гласник 
општине Мало Црниће", број 3/2019 2/2022) и чланом 2. 
став 1. тачка 26. Одлуке о Општинском већу општине Мало 
Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 
4/2019)

Општинско веће општине Мало Црниће данa 22. 06. 
2022. године, расписује 

ЈАВНО  ОБАВЕШТЕЊЕ  И ЈАВНИ  ПОЗИВ 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ 

ГОДИШЊИХ  ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ 
СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО 

ЦРНИЋЕ ЗА 2022. ГОДИНУ (ДРУГИ)

I

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Јавно обавештење и јавни позив (други) носиоцима 
програма да доставе предлоге својих годишњих програма/
пројеката за 2022. годину, одвојено за сваку активност из 
области спорта из члана 137. став 1. Закона о спорту, на 
прописаном обрасцу.

Средства за годишње програме/пројекте по овом Јавном 
обавештењу и јавном позиву обезбеђују се буџетом општине 
Мало Црниће за 2022. годину у оквиру Програма 14 - Развој 
спорта и омладине, функција - Услуге рекреације и спорта, 
позиције и економске класификације - Дотације невладиним 
организацијама. Финансијска средства за годишње 
програме/пројекте спортских организaција, опредељују се 
за финансирање:

1. Годишњих програма/пројеката спортских 
организација (клубова) са територије општине 
Мало Црниће, којима се реализује функционисање 
организација у области спорта у погледу редовних 
активности (трошкови куповине опреме, реквизита 
и справа, трошкови котизације, трошкови превоза, 
трошкови организације такмичења, трошкови 
суђења и делегата, трошкови лекарских прегледа, 
трошкови ангажовања спортских стручњака који 
реализују програм, трошкови штампања публикација 
и материјала, информисање јавности, обележавање 
јубилеја спортске, односно друге организације и сл.) 
и турнира у малом фудбалу.

2. Годишњих програма/пројеката из области 

рекреативног спорта, односно бављења грађана 
спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са 
инвалидитетом, предшколског и школског спорта, 
спортских приредби и традиционалних спортских 
такмичења  у општини Мало Црниће, одржавања 
спортских објеката  и осталих потреба грађана из 
области спорта.

II

Програми/пројекти којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта могу бити одобрени 
уколико испуњавају критеријуме у погледу предлагача, 
носиоца,  садржине и квалитета и финансирања програма/
пројеката.

Предлоге годишњих програма/пројеката подносе 
организације у области спорта са седиштем на територији 
општине Мало Црниће, а све у складу са Правилником о 
одобравању и финансирању програма којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у општини 
Мало Црниће.

Носилац програма/пројекта мора: 
1. да буде регистрован у складу са Законом; 
2. да буде уписан у националну евиденцију у складу 

са Законом;
3. да искључиво или претежно послује на недобитној 

основи, ако Законом није друкчије одређено;
4. да има седиште на територији општине Мало 

Црниће, ако Законом или овим правилником није 
другачије утврђено;

5. да је директно одговоран за припрему и извођење 
програма/пројеката;

6. да је претходно обављао делатност најмање годину 
дана;

7. да испуњава, у складу са Законом, прописане услове 
за обављање спортских активности и делатности;

8. да је са успехом реализовао одобрени програм/
пројекат, уколико је био носилац програма/пројекта 
ранијих година; 

9. да располаже капацитетима за реализацију 
програма/пројекта;

10. да буде члан одговарајућег надлежног националног 
гранског спортског  савеза.

Носилац програма/пројекта не може да:

 - буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом 
забраном обављања

 - делатности;
 - има блокаду пословног рачуна, пореске дугове или 

дугове према организацијама
 - социјалног осигурања и
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 - буде у последње две године правноснажном одлуком 
кажњен за прекршај или

 - привредни преступ у вези са његовом делатношћу.

III

Предлагачи програма/пројекта своје предлоге по јавном 
позиву достављају обавезно на одговарaјућим апликационим 
формуларима, који су саставни део Јавног обавештења и 
јавног позива за финансирање/суфинансирање годишњих 
програма/пројеката у области спорта на територији 
општине Мало Црниће за 2022. годину, који су објављени 
на званичном сајту општине Мало Црниће. Све наводе 
из пријаве својих програма/пројеката морају доказати 
одговарајућим приложеним документима.

Спортске организације  које су у систему такмичења, 
морају доставити сву пратећу документацију која ће доказати 
све елементе који су наведени у пријави програма/пројекта.

Учесници по јавном позиву уз пријаву, прилажу 
документацију прописану јавним позивом  по појединим 
обрасцима, као и додатну документацију на захтев комисије. 

Комисија може затражити разговор са подносиоцима 
програма/пројекта.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ

Подносилац предлога програма/пројекта је обавезан да 
достави следећу документацију: 
 - пропратно писмо,
 - попуњен и оверен образац предлога програма/пројекта,
 - ЦД/флеш са предлогом програма/пројекта,
 - копија решења о упису у надлежни регистар, са ПИБ-

ом, 
 - одлука надлежног органа носиоца програма/пројекта о 

утврђивању предлога годишњег програма/пројекта,
 - копија Статута спортске организације,
 - потврда да је члан одговарајућег надлежног 

националног гранског спортског савеза,
 - финансијски план за 2022. годину,
 - изјава овлашћеног лица да не постоје законске препреке 

за учешће на јавном позиву,
 - остала акта у складу са захтевима обрасца програма.

IV

 ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА

Документација се подноси у фотокопији у папирном 
и електронском облику (ЦД/флеш). Носиоци програма/
пројекта подносе предлог програма/пројекта на јавно 
обавештење и јавни позив са комплетном документацијом, 
коју достављају у затвореној коверти лично преко писарнице 
Општинске управе општине Мало Црниће или препорученом 

пошиљком на адресу Општинска управа општине Мало 
Црниће – Стручна комисија за оцену програма и пројеката 
којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у општини Мало Црниће, 12311 Мало Црниће. На 
коверти обавезно назначити пуно име и адресу пошиљаоца, 
навести за које јавно обавештење и који јавни позив подноси 
се пријава и ставити обавезно ознаку НЕ ОТВАРАТИ. 

Комисија врши стручни преглед и процену квалитета 
програма/пројеката организација у области спорта и даје 
оцену поднетих предлога на основу закона и Правилника о 
одобравању и финансирању програма којима се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у општини 
Мало Црниће и доставља Општинском већу утврђен предлог 
за одобравање програма/пројекта у року од 15 дана од дана 
подношења предлога.

Општинско веће, на основу предлога Комисије доноси 
коначну одлуку о избору програма/пројеката којом се из 
буџета општине Мало Црниће додељују средства. 

По доношењу коначне одлуке о одобрењу средстава 
по овом јавном обавештењу и јавном позиву од стране 
Општинског већа, председник општине закључује уговор 
са сваким  носиоцем програма/пројекта чији је програм/
пројекат одобрен.

Одлука о утврђивању програма/пројеката у области 
спорта за које се одобравају дотације доставља се 
појединачно, сваком учеснику јавног обавештења и јавног 
позива. 

V

РОК   ПРИЈАВЉИВАЊА

Јавно обавештење и јавни позив (други) се објављује 
преко средстава информисања, на огласној табли Општинске 
управе општине Мало Црниће, у „Службеном гласнику 
општине Мало Црниће“ и на званичном сајту Општине.   

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања 
јавног обавештења и јавног позива на интернет страници 
општине Мало Црниће. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Комплетна конкурсна документација се може преузети 

лично на адреси Општинске управе општине Мало Црниће 
и са званичног сајта општине Мало Црниће: www.opstinama-
locrnice.rs 

Корисници добијених средстава се обавезују да у 
прописаном року од 15 дана од дана реализације програма и 
пројеката доставе образложене периодичне (полугодишње) 
и завршне (годишње) извештаје о реализацији програма и 
пројеката, са финансијском документацијом Општинском 
већу општине Мало Црниће, као и на захтев даваоца 
средстава поднесу образложен извештај о утрошеним 
средствима, а у складу са одобреним и реализованим 
програмима и пројектима у 2022. години.
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Све додатне информације се могу добити лично или на 
телефон Општинске управе општине Мало Црниће 012/280-
016. 

Број: 06-37/2022-3
У Малом Црнићу, 22. 06.  2022. године

ПРЕДСЕДНИК,
Малиша Антонијевић, с.р.

12
Р е п у б л и к а  С р б и ј а
Општинска управа МАЛО ЦРНИЋЕ
Комисија за утврђивање цена  за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини
Број: 320-61/2022
Датум: 09.06.2022. године
  
На основу члана 64a става 22. и члана 64 став 6. 

Закона о пољопривредном земљишту
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. 

закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Комисија 
за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини на територији општине 
МАЛО ЦРНИЋЕ (у даљем тексту:Комисија), утврдила 
је почетну цену пољопривредног земљишта у државној 
својини на територији општине МАЛО ЦРНИЋЕ 
које је обухваћено Годишњим програмом заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 
територији општине  МАЛО ЦРНИЋЕ за 2022. годину 
за давање у закуп донела је :

 
ЗАКЉУЧАК

 
1. Одређују се почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине  

МАЛО ЦРНИЋЕ у првом кругу за укупно 340 јавних надметања, која су обухваћена Годишњим 
програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији  општине МАЛО 
ЦРНИЋЕ за 2022. годину и планираних за давање у закуп по класама и културама, и то:

Култура Класа Цена ЕУР Цена РСД
ЊИВА 1 93,57 10.987,79
ЊИВА 2 85,15 9.999,04
ЊИВА 3 75,79 8.899,91
ЊИВА 4 67,37 7.911,16
ЊИВА 5 58,95 6.922,41
ЊИВА 6 47,72 5.603,69
ЊИВА 7 39,30 4.614,94
ЊИВА 8 29,01 3.406,60

ВОЋЊАК 2 85,15 9.999,04
ВОЋЊАК 3 75,79 8.899,91
ВОЋЊАК 4 67,37 7.911,16

ВИНОГРАД 3 75,79 8.899,91
ВИНОГРАД 4 67,37 7.911,16

ЛИВАДА 1 46,79 5.494,48
ЛИВАДА 2 42,58 5.000,10
ЛИВАДА 3 37,90 4.450,54
ЛИВАДА 4 33,69 3.956,16
ЛИВАДА 5 29,48 3.461,79
ЛИВАДА 6 23,86 2.801,84

ПАШЊАК 1 18,71 2.197,08
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ПАШЊАК 2 17,03 1.999,80
ПАШЊАК 3 15,16 1.780,21
ПАШЊАК 4 13,47 1.581,76
ПАШЊАК 5 11,79 1.384,48
ПАШЊАК 6 9,54 1.120,26
ПАШЊАК 7 7,86 922,98
ПАШЊАК 8 5,80 681,08

2. Комисија за утврђивање цена за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државноj својини 
на територији општине МАЛО ЦРНИЋЕ је на 
основу табеле из тачке 1. утврдила почетне 
цене за свако јавно надметање које је предмет 
Одлуке о расписивању јавног огласа за давање 
у закуп пољопривредног земљиштау државној 
својини на територији општине МАЛО 
ЦРНИЋЕ у првом кругу, односно за укупно 
340 јавних надметања обухваћених Годишњим 
програмом заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији 
општине МАЛО ЦРНИЋЕ  за 2022. годину.

 
О б р а з л о ж е њ е

   
Комисија за утврђивање цена за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији општине МАЛО ЦРНИЋЕ, образована 
Решењем Општинска управа број 320-112/2017 од 
08.05.2017. године, имала је задатак да утврди почетну 
цену за закуп за свако јавно надметање по катастарским 
општинама на територији  општине МАЛО ЦРНИЋЕ, 
које је обухваћено Годишњим програмом заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 
територији општине МАЛО ЦРНИЋЕ за 2022. годину. 
Одредбом члана 64a став 22. Закона о пољопривредном 
земљишту прописано је да је просечно постигнута 
цена на последњем одржаном јавном надметању 
за пољопривредно земљиште у државној својини 
које је дато у закуп на територији јединице локалне 
самоуправе, а ако у јединици локалне самоуправе 
није било јавног надметања у претходној години, 
просечна постигнута цена пољопривредног земљишта 
у државној својини свих граничних јединица локалне 
самоуправе.

При утврђивању почетних цена за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини, 
имајући у виду наведену законску одредбу, како је 
Општина МАЛО ЦРНИЋЕ имала јавно надметање за 
претходну агроекономску годину, просечна постигнута 
цена на основу тога износи 93  ,57 евра по хектару, 
односно 10.987,79 динара по хектару.

     

Одредбом члана 64.став 6. Закона о 
пољопривредном земљишту прописано је да почетна 
цена закупа земљишта у првом кругу не може бити 
нижа од 80% просечно постигнуте цене закупа по 
хектару, односно у другом кругу не може бити нижа 
од 60% просечно постигнуте цене закупа по хектару.

Комисија је у складу са наведеном законском 
одредбом, утврдила почетну цену у првом кругу у 
износу од 100% од проcечно постигнуте цене која 
износи 10.987,79 динара по хектару а која одговара 
квалитету њива 1. класе, на основу које су обрачунате 
почетне цене за све остале културе и класе, односно за 
сва јавна надметања  у првом кругу која су планирана 
за давање у закуп Годишњим програмом заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 
територији општине МАЛО ЦРНИЋЕ   за 2022. годину.

Имајући у виду све напред наведено, одређене су 
почетне цене за сва јавна надметања као у диспозитиву 
овог закључка.

ПРЕДСЕДНИK КОМИСИЈЕ
дипл. инж. Борис Павловић, с.р.
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13
На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 

41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/2021) 
и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини («Службени лист општине МАЛО ЦРНИЋЕ» број 2/10), Председник општине МАЛО ЦРНИЋЕ је дана 
10. 06. 2022. године, донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ

и расписује

О Г Л А С
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ

СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ

I
- Предмет јавног надметања -

1. Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по условима 
првог круга у општини МАЛО ЦРНИЋЕ у следећим катастарским општинама:

1Штампано из система Инзем: 10.06.2022 10:13:51

1.

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр.
62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку
давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“
бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/2021)  и члана 1 Одлуке о
одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини («Службени лист општине МАЛО ЦРНИЋЕ» број 2/10), Председник општине
МАЛО ЦРНИЋЕ  је дана ______________ године, донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ 

и расписује 
 

О Г Л А С
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ

СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЛО ЦРНИЋЕ
 
I

- Предмет јавног надметања - 

Расписује се оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној
својини по условима првог круга у општини МАЛО ЦРНИЋЕ у следећим катастарским
општинама:    

КО Број јединице
јавног

надметања

Површина (ха) Почетна цена
(дин/ха)

Депозит
(дин) 50%

Период
закупа

Степен
заштите

Мало
Градиште

1 0,1034 3.227,56 166,86 15

Мало
Градиште

2 0,2363 3.130,85 369,91 15

Мало
Градиште

3 0,0840 3.956,19 166,16 15

Мало
Градиште

4 0,2888 7.624,58 1.100,99 15

Мало
Градиште

5 0,3205 7.911,17 1.267,76 15

Мало
Градиште

6 0,0696 1.780,17 61,95 15

Мало
Градиште

7 0,0691 3.059,04 105,69 15

Мало
Градиште

8 0,0174 1.581,61 13,76 15

Мало
Градиште

9 0,3975 5.053,11 1.004,31 15

Мало
Градиште

10 0,1448 3.129,56 226,58 15

Мало
Градиште

11 0,2140 7.911,17 846,49 15

Мало
Градиште

12 0,0753 6.922,44 260,63 15
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Мало
Градиште

13 0,0469 3.956,08 92,77 15

Мало
Градиште

14 0,0905 3.461,77 156,65 15

Мало
Градиште

15 0,0208 8.900,00 92,56 15

Мало
Градиште

16 0,0095 8.900,00 42,27 15

Мало
Градиште

17 0,0660 6.922,42 228,44 15

Мало
Градиште

18 0,0821 7.911,21 324,75 15

Мало
Градиште

19 0,1739 8.899,88 773,85 15

Мало
Градиште

20 0,1158 8.899,91 515,30 15

Мало
Градиште

21 0,0630 6.922,38 218,06 15

Мало
Градиште

22 0,1524 3.461,81 263,79 15

Мало
Градиште

23 0,6425 6.922,41 2.223,82 15

Мало
Градиште

24 0,2419 5.603,68 677,77 15

Мало
Градиште

25 0,4959 6.922,40 1.716,41 15

Врбница 26 1,1481 9.194,20 5.277,93 15
Врбница 27 0,8928 4.272,55 1.907,26 15
Врбница 28 0,5027 1.999,80 502,65 15
Врбница 29 0,0174 2.000,00 17,40 15
Врбница 30 0,2481 7.911,16 981,38 15
Врбница 31 0,3530 8.899,92 1.570,83 15
Врбница 32 0,1204 8.899,92 535,77 15
Врбница 33 0,4344 8.899,91 1.933,06 15
Кобиље 34 1,1617 7.000,28 4.066,12 15
Кобиље 35 0,0687 1.120,23 38,48 15
Кобиље 36 0,9449 6.922,42 3.270,49 15
Кобиље 37 0,8638 6.959,46 3.005,79 15
Кобиље 38 0,5359 7.911,16 2.119,80 15
Кобиље 39 0,0334 1.581,74 26,42 15
Кобиље 40 0,3837 6.780,27 1.300,79 15
Кобиље 41 0,5682 7.635,87 2.169,35 15
Кобиље 42 0,1056 1.780,21 94,00 15
Кобиље 43 0,0259 7.911,20 102,45 15
Кобиље 44 0,0401 1.120,20 22,46 15
Кобиље 45 0,0241 1.384,65 16,68 15
Кобиље 46 0,0467 5.603,64 130,85 15

Црљенац 47 0,5019 9.999,04 2.509,26 15
Црљенац 48 1,2450 7.060,28 4.395,02 15
Црљенац 49 0,6562 8.635,17 2.833,20 15
Црљенац 50 0,0155 7.910,97 61,31 15
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Црљенац 51 0,1821 6.922,41 630,29 15
Црљенац 52 0,4513 8.899,91 2.008,26 15
Црљенац 53 0,1002 9.999,00 500,95 15
Црљенац 54 0,1745 7.911,17 690,25 15
Црљенац 55 0,2416 9.462,67 1.143,09 15
Црљенац 56 0,0581 7.911,19 229,82 15
Црљенац 57 0,2413 9.999,05 1.206,38 15
Црљенац 58 0,0429 8.900,00 190,90 15
Црљенац 59 0,0589 9.998,98 294,47 15
Црљенац 60 0,0855 9.999,06 427,46 15
Црљенац 61 0,0830 1.780,24 73,88 15
Црљенац 62 0,1764 8.899,89 784,97 15
Црљенац 63 0,3816 7.986,29 1.523,79 15
Црљенац 64 0,4330 7.911,15 1.712,77 15
Црљенац 65 0,1350 8.899,93 600,74 15
Црљенац 66 0,0631 1.999,84 63,09 15
Црљенац 67 0,0150 4.450,67 33,38 15
Црљенац 68 0,1262 6.224,41 392,76 15
Црљенац 69 0,1596 7.849,19 626,37 15
Црљенац 70 0,1034 1.581,72 81,78 15
Аљудово 71 1,2196 6.922,41 4.221,29 15
Аљудово 72 0,4031 5.603,70 1.129,42 15
Аљудово 73 0,7477 5.237,72 1.958,12 15
Аљудово 74 0,5800 6.922,41 2.007,50 15
Аљудово 75 0,0765 6.188,10 236,70 15
Аљудово 76 0,0626 6.922,36 216,67 15
Аљудово 77 0,0602 1.120,27 33,72 15
Батуша 78 0,3844 7.911,16 1.520,52 15
Батуша 79 0,3628 2.484,90 450,76 15
Батуша 80 0,0051 1.780,39 4,54 15
Батуша 81 0,0029 1.779,31 2,58 15
Батуша 82 0,0068 1.780,88 6,05 15
Батуша 83 0,2795 8.899,89 1.243,76 15
Батуша 84 0,0641 1.780,19 57,06 15
Батуша 85 0,0163 6.922,70 56,42 15
Батуша 86 0,0457 7.911,16 180,77 15
Батуша 87 0,0277 1.780,14 24,66 15
Батуша 88 0,3673 7.441,41 1.366,62 15
Батуша 89 0,0473 9.998,94 236,48 15
Божевац 90 0,0749 8.899,87 333,30 15
Божевац 91 0,3435 7.583,03 1.302,39 15
Божевац 92 0,1040 6.578,08 342,06 15
Божевац 93 0,7047 8.694,08 3.063,36 15
Божевац 94 0,8035 9.095,68 3.654,19 15
Божевац 95 0,3474 6.408,06 1.113,08 15
Божевац 96 0,1026 7.911,21 405,84 15
Божевац 97 0,1645 5.603,71 460,90 15
Божевац 98 0,2403 3.461,80 415,93 15
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Божевац 99 0,2871 7.323,96 1.051,36 15
Божевац 100 0,0142 8.900,00 63,19 15
Божевац 101 0,1343 7.911,17 531,23 15
Божевац 102 0,0191 1.780,10 17,00 15
Божевац 103 0,0553 1.999,82 55,29 15
Божевац 104 0,1070 7.911,12 423,25 15
Божевац 105 0,0280 1.384,64 19,38 15
Божевац 106 0,1684 8.537,65 718,87 15
Божевац 107 0,1044 7.324,90 382,36 15
Божевац 108 0,0802 3.956,11 158,64 15
Божевац 109 0,0601 4.450,58 133,74 15
Божевац 110 0,1983 5.603,68 555,61 15
Божевац 111 0,4579 5.603,69 1.282,96 15
Божевац 112 0,3274 5.603,70 917,32 15
Божевац 113 0,0456 1.999,78 45,60 15
Божевац 114 0,7188 9.999,04 3.593,65 15
Божевац 115 0,0929 6.922,39 321,55 15
Божевац 116 0,0250 8.900,00 111,25 15
Божевац 117 0,0830 3.956,14 164,18 15
Велико

Село
118 1,9341 7.024,55 6.793,09 15

Велико
Село

119 0,2708 10.620,83 1.438,06 15

Велико
Село

120 0,2695 1.780,22 239,88 15

Велико
Село

121 0,2522 6.922,40 872,92 15

Велико
Село

122 0,6891 1.780,21 613,37 15

Велико
Село

123 0,3911 1.780,21 348,12 15

Велико
Село

124 0,3439 7.911,17 1.360,32 15

Велико
Село

125 0,3543 7.911,15 1.401,46 15

Велико
Село

126 0,1499 7.911,14 592,94 15

Велико
Село

127 0,1508 9.999,07 753,93 15

Велико
Село

128 0,2111 9.999,05 1.055,40 15

Велико
Село

129 0,1700 9.999,06 849,92 15

Велико
Село

130 0,2605 9.999,04 1.302,37 15

Велико
Село

131 0,1079 9.999,07 539,45 15

Велико
Село

132 0,0391 1.780,31 34,80 15

Велико
Село

133 0,1924 8.899,90 856,17 15
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Велико
Село

134 0,0299 7.911,04 118,27 15

Велико
Село

135 0,4153 1.780,21 369,66 15

Велико
Село

136 0,4201 1.780,22 373,93 15

Велико
Црниће

137 0,3019 7.911,16 1.194,19 15

Велико
Црниће

138 0,0864 2.197,11 94,91 15

Велико
Црниће

139 0,3100 8.899,90 1.379,49 15

Велико
Црниће

140 0,2452 6.922,39 848,69 15

Велико
Црниће

141 0,3072 7.911,17 1.215,15 15

Велико
Црниће

142 0,3500 9.999,03 1.749,83 15

Велико
Црниће

143 0,0982 2.197,05 107,88 15

Забрега 144 0,3454 5.830,89 1.007,00 15
Забрега 145 0,0325 1.581,85 25,70 15
Забрега 146 0,1186 1.581,79 93,80 15
Забрега 147 0,6985 7.911,17 2.762,97 15

Калиште 148 0,4227 1.999,81 422,66 15
Калиште 149 0,0805 1.999,75 80,49 15
Калиште 150 0,8649 9.999,04 4.324,08 15
Калиште 151 0,4864 4.768,79 1.159,77 15
Калиште 152 0,2160 9.999,03 1.079,90 15
Калиште 153 0,1379 8.899,93 613,65 15
Калиште 154 0,1171 8.899,91 521,09 15

Крављи До 155 0,5984 6.922,41 2.071,19 15
Крављи До 156 0,3507 1.384,49 242,77 15
Крављи До 157 0,4695 1.384,47 325,01 15
Крављи До 158 6,0732 3.870,49 11.753,14 15
Крављи До 159 3,0222 1.384,48 2.092,09 15
Крављи До 160 0,7486 1.384,48 518,21 15
Крављи До 161 0,6924 3.692,13 1.278,21 15
Крављи До 162 0,2006 1.384,50 138,86 15
Крављи До 163 0,0606 1.384,49 41,95 15
Крављи До 164 0,4379 6.922,40 1.515,66 15
Крављи До 165 0,1640 6.922,44 567,64 15
Крављи До 166 0,0249 7.911,24 98,49 15
Крављи До 167 0,0441 7.911,11 174,44 15
Крављи До 168 0,5046 3.956,16 998,14 15
Крављи До 169 0,2722 3.956,17 538,43 15
Крављи До 170 2,7692 1.384,48 1.916,95 15
Крављи До 171 1,5496 3.742,82 2.899,94 15
Крављи До 172 4,7097 1.384,48 3.260,24 15
Крављи До 173 2,1790 1.384,48 1.508,39 15
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Крављи До 174 2,5767 1.384,48 1.783,69 15
Кула 175 1,2052 5.220,59 3.145,93 15
Кула 176 0,2076 2.548,17 264,50 15
Кула 177 0,5238 3.949,27 1.034,32 15
Кула 178 0,0810 4.315,80 174,79 15
Кула 179 0,0802 4.353,99 174,59 15
Кула 180 0,0812 1.846,18 74,96 15
Кула 181 0,3311 6.922,41 1.146,00 15
Кула 182 0,1053 8.899,91 468,58 15
Кула 183 0,0689 1.559,07 53,71 15
Кула 184 0,2605 3.956,16 515,29 15
Кула 185 0,0901 5.132,52 231,22 15
Кула 186 0,2592 5.770,64 747,88 15
Кула 187 0,0848 4.614,98 195,67 15
Кула 188 0,0903 1.120,27 50,58 15
Кула 189 0,1300 1.120,23 72,82 15
Кула 190 0,0564 9.999,11 281,97 15
Кула 191 0,1591 7.572,47 602,39 15
Мало

Црниће
192 0,8810 8.899,91 3.920,41 15

Мало
Црниће

193 0,3395 8.428,45 1.430,73 15

Мало
Црниће

194 0,2034 1.999,80 203,38 15

Мало
Црниће

195 0,1666 9.417,83 784,50 15

Мало
Црниће

196 1,4879 9.974,06 7.420,20 15

Мало
Црниће

197 0,4824 6.922,41 1.669,69 15

Мало
Црниће

198 0,0987 10.856,53 535,77 15

Мало
Црниће

199 0,0039 1.779,49 3,47 15

Мало
Црниће

200 0,0339 8.900,00 150,85 15

Мало
Црниће

201 0,3683 8.899,92 1.638,92 15

Мало
Црниће

202 0,5446 9.010,69 2.453,61 15

Мало
Црниће

203 0,1499 10.657,97 798,82 15

Мало
Црниће

204 0,0970 1.581,75 76,72 15

Мало
Црниће

205 0,0489 6.922,49 169,25 15

Мало
Црниће

206 0,0054 1.779,63 4,81 15

Мало
Црниће

207 0,1199 3.461,80 207,53 15

Мало
Црниће

208 0,0601 8.899,83 267,44 15
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Мало
Црниће

209 0,3922 6.922,41 1.357,48 15

Мало
Црниће

210 0,3746 5.766,68 1.080,10 15

Мало
Црниће

211 0,2094 7.911,17 828,30 15

Мало
Црниће

212 0,1319 1.999,77 131,89 15

Салаковац 213 0,7564 7.201,63 2.723,65 15
Салаковац 214 0,7486 8.175,31 3.060,02 15
Салаковац 215 0,7149 7.911,16 2.827,84 15
Салаковац 216 0,1736 9.999,02 867,92 15
Салаковац 217 0,5669 7.911,17 2.242,42 15
Салаковац 218 0,2342 7.911,14 926,40 15
Салаковац 219 0,1001 3.113,79 155,85 15
Салаковац 220 0,1666 7.911,16 659,00 15
Салаковац 221 1,2089 7.911,16 4.781,90 15
Салаковац 222 0,5281 7.911,15 2.088,94 15
Салаковац 223 0,5310 7.911,17 2.100,41 15
Салаковац 224 0,1138 7.911,16 450,15 15
Салаковац 225 0,0739 4.450,47 164,45 15
Салаковац 226 0,0932 9.999,03 465,96 15
Салаковац 227 0,0007 2.000,00 0,70 15
Салаковац 228 0,0013 1.776,92 1,16 15
Салаковац 229 0,0019 8.900,00 8,45 15
Салаковац 230 0,1499 1.384,46 103,77 15
Салаковац 231 0,0015 1.780,00 1,34 15
Салаковац 232 0,0030 1.583,33 2,37 15
Салаковац 233 0,0008 10.987,50 4,40 15
Салаковац 234 0,0093 10.988,17 51,09 15
Салаковац 235 1,0108 8.862,45 4.479,08 15
Салаковац 236 1,1069 9.999,04 5.533,97 15
Смољинац 237 0,6641 6.661,98 2.212,11 15
Смољинац 238 1,0408 7.609,12 3.959,79 15
Смољинац 239 0,1973 8.899,90 877,98 15
Смољинац 240 0,3484 7.596,44 1.323,30 15
Смољинац 241 0,3475 2.168,35 376,75 15
Смољинац 242 1,2115 8.977,24 5.437,97 15
Смољинац 243 1,3020 7.018,25 4.568,88 15
Смољинац 244 0,2691 7.911,15 1.064,45 15
Смољинац 245 0,3490 6.922,41 1.207,96 15
Смољинац 246 0,5740 7.403,00 2.124,66 15
Смољинац 247 0,4067 6.922,40 1.407,67 15
Смољинац 248 0,3242 5.948,21 964,21 15
Смољинац 249 0,1000 8.899,90 445,00 15
Смољинац 250 1,8401 5.254,68 4.834,56 15
Смољинац 251 2,6411 9.999,04 13.204,23 15
Смољинац 252 0,1725 8.899,88 767,62 15
Смољинац 253 0,1273 2.197,09 139,84 15
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Смољинац 254 0,6758 4.976,22 1.681,46 15
Смољинац 255 0,0575 6.922,43 199,02 15
Смољинац 256 0,0869 3.956,16 171,90 15
Смољинац 257 0,2346 3.956,18 464,06 15
Смољинац 258 0,0836 4.450,60 186,03 15
Смољинац 259 0,1069 4.450,51 237,88 15
Смољинац 260 0,0787 6.922,36 272,40 15
Смољинац 261 0,0751 6.922,37 259,94 15
Смољинац 262 0,0718 7.911,14 284,01 15
Смољинац 263 0,0823 8.899,88 366,23 15
Смољинац 264 0,3231 3.463,79 559,57 15
Смољинац 265 0,1454 5.603,71 407,39 15
Смољинац 266 0,0913 7.911,17 361,14 15
Смољинац 267 0,0964 10.987,76 529,61 15
Смољинац 268 0,0733 4.450,48 163,11 15
Смољинац 269 0,3794 9.999,05 1.896,82 15
Смољинац 270 0,1595 5.603,70 446,89 15
Смољинац 271 0,4737 8.899,92 2.107,94 15
Смољинац 272 3,9894 8.899,91 17.752,65 15
Смољинац 273 4,6160 1.581,76 3.650,70 15
Смољинац 274 0,4770 9.999,04 2.384,77 15
Топоница 275 1,1181 6.922,41 3.869,97 15
Топоница 276 1,7637 6.511,10 5.741,82 15
Топоница 277 1,8610 7.224,18 6.722,10 15
Топоница 278 0,0802 7.911,22 317,24 15
Топоница 279 0,3000 6.922,40 1.038,36 15
Топоница 280 0,4497 6.922,41 1.556,50 15
Топоница 281 0,7406 8.111,42 3.003,66 15
Топоница 282 0,4072 6.922,42 1.409,40 15
Топоница 283 0,3965 7.745,32 1.535,51 15
Топоница 284 0,3240 6.922,41 1.121,43 15
Топоница 285 0,7113 6.922,41 2.461,96 15
Топоница 286 0,4879 8.899,92 2.171,13 15
Топоница 287 0,0988 9.999,09 493,95 15
Топоница 288 0,5197 9.999,04 2.598,25 15
Топоница 289 0,5615 8.678,56 2.436,51 15
Топоница 290 0,1323 1.999,77 132,29 15
Топоница 291 0,0936 2.197,12 102,82 15
Топоница 292 0,4279 3.823,16 817,97 15
Топоница 293 0,0330 7.911,21 130,53 15
Топоница 294 2,0306 9.999,04 10.152,03 15
Топоница 295 0,6582 6.029,64 1.984,35 15
Топоница 296 5,1013 9.999,04 25.504,05 15
Топоница 297 0,4556 7.260,10 1.653,85 15
Топоница 298 11,6085 7.442,69 43.199,24 15
Топоница 299 2,5449 8.720,08 11.095,86 15
Топоница 300 0,2744 9.999,05 1.371,87 15
Топоница 301 0,2367 8.130,12 962,20 15
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          2.  Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама
и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у
закуп и на коришћење, може се извршити у згради општине МАЛО ЦРНИЋЕ, у канцеларији бр 13

Топоница 302 0,8439 9.610,39 4.055,10 15
Топоница 303 0,1933 7.911,17 764,61 15
Топоница 304 0,1160 6.922,41 401,50 15
Топоница 305 0,1749 8.899,89 778,30 15
Топоница 306 0,1515 6.922,44 524,37 15
Топоница 307 0,7443 6.922,41 2.576,17 15
Топоница 308 0,8854 7.525,11 3.331,37 15
Топоница 309 0,7927 7.406,37 2.935,51 15
Топоница 310 0,2448 9.999,02 1.223,88 15
Топоница 311 0,2471 9.999,03 1.235,38 15
Топоница 312 0,0271 1.780,07 24,12 15
Топоница 313 0,0181 8.900,00 80,54 15
Топоница 314 0,0085 7.910,59 33,62 15
Топоница 315 0,0229 8.900,00 101,90 15
Топоница 316 0,2320 7.911,16 917,69 15
Топоница 317 0,0082 8.900,00 36,49 15
Топоница 318 4,8419 9.999,04 24.207,18 15
Топоница 319 0,5316 8.300,64 2.206,31 15
Топоница 320 0,1282 9.999,06 640,94 15
Топоница 321 1,1228 6.922,41 3.886,24 15
Топоница 322 0,5844 6.922,42 2.022,73 15
Топоница 323 0,7850 6.922,41 2.717,05 15
Топоница 324 1,1454 1.999,80 1.145,29 15
Топоница 325 1,5618 8.909,88 6.957,72 15
Топоница 326 0,7079 8.899,92 3.150,12 15
Шапине 327 0,7274 5.802,72 2.110,45 15
Шапине 328 0,4206 7.347,46 1.545,17 15
Шапине 329 0,2396 8.899,92 1.066,21 15
Шапине 330 0,0281 8.337,01 117,13 15
Шапине 331 0,2069 8.887,14 919,38 15
Шапине 332 0,2148 6.859,12 736,67 15
Шапине 333 0,4776 9.999,04 2.387,77 15

Шљивовац 334 1,3122 7.911,16 5.190,51 15
Шљивовац 335 0,5469 6.922,42 1.892,93 15
Шљивовац 336 0,6800 6.922,41 2.353,62 15
Шљивовац 337 0,5920 6.922,42 2.049,03 15
Шљивовац 338 0,3665 6.922,40 1.268,53 15
Шљивовац 339 0,1574 1.581,77 124,48 15
Шљивовац 340 0,0515 1.581,75 40,73 15

Укупно 166,6065
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сваког радног дана од 07.00 до 15.00 часова , као и на веб презентацији Управе за пољопривредно
земљиште.
 
Контакт особа Борис Павловић, тел. 012280979.
 
             3.    Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.
 
         4.    Обилазак пољопривредног земљишта,  које  се даје  у  закуп и на коришћење може се
извршити:     

    5.   Уколико  након  расписивања  Огласа  за  јавно  надметање  за  закуп  и  на  коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком
законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се
спровести само за тако утврђену површину земљишта.
            6.    Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта
у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
           7.   Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну
производњу, не може се користити у друге сврхе.
            8.   Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јединице јавних  надметања
означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске
године и није било предмет коришћења.
            9.   Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.                                          

II
– Услови за пријављивање на јавно надметање- 

КО Дана Од (часова)
Аљудово 27.06.2022 7.00
Батуша 27.06.2022 7.00
Божевац 27.06.2022 7.00
Црљенац 27.06.2022 7.00
Калиште 27.06.2022 7.00
Кобиље 27.06.2022 7.00

Крављи До 27.06.2022 7.00
Кула 27.06.2022 7.00

Мало Црниће 27.06.2022 7.00
Мало Градиште 27.06.2022 7.00

Салаковац 27.06.2022 7.00
Шапине 27.06.2022 7.00

Шљивовац 27.06.2022 7.00
Смољинац 27.06.2022 7.00
Топоница 27.06.2022 7.00

Велико Црниће 27.06.2022 7.00
Велико Село 27.06.2022 7.00

Врбница 27.06.2022 7.00
Забрега 27.06.2022 7.00

2. Увид у документацију: графички преглед 
катастарских парцела по катастарским општинама и 
списак парцела по формираним јавним надметањима 
(комплексима), која су предмет издавања у закуп и 
на коришћење, може се извршити у згради општине 
МАЛО ЦРНИЋЕ, у канцеларији бр 13 сваког 
радног дана од 07.00 до 15.00 часова, као и на веб 
презентацији Управе за пољопривредно земљиште.

Контакт особа Борис Павловић, тел. 012280979.

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.
4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у 

закуп и на коришћење може се извршити:

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно 
надметање за закуп и на коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини дође до промена 
површине из огласа по било ком законском основу, 
даљи поступак давања пољопривредног земљишта 
у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако 
утврђену површину земљишта.

6. Све трошкове који настану по основу закупа 
и коришћења пољопривривредног земљишта 
у државној својини сноси лице које добије то 
земљиште у закуп, односно на коришћење.

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и 
на коришћење искључиво за пољопривредну 
производњу, не може се користити у друге сврхе.

8. Пољопривредно земљиште у државној својини 
груписано у јединице јавних надметања означених 
* и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато 
најмање последње три агроекономске године и није 
било предмет коришћења.

9. Земљиште из овог огласа не може се давати у 
подзакуп.

II
– Услови за пријављивање на јавно надметање -

1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини има:

 - физичко лице које је уписано у Регистар 
пољопривредних газдинстава и налази се у активном 
статусу најмање три године, са пребивалиштем 
најмање три године у катастарској општини на којој 
се налази земљиште које је предмет закупа и које је 
власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;

 - физичко лице - уписано у Регистар пољопривредних 
газдинстава и налази се у активном статусу најмање 
три године, са пребивалиштем најмање три године 
на подручју јединице локалне самоуправе која 
спроводи јавно надметање, а чија се парцела 
граничи са земљиштем у државној својини које је 
предмет закупа;

 - правно лице које је уписано у Регистар 
пољопривредних газдинстава и налази се у 
активном статусу најмање три године, које је 
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власник пољопривредног земљишта најмање 10 ха 
у катастарској општини у којој се налази земљиште 
које је предмет закупа и има седиште на подручју 
јединице локалне самоуправе којој припада та 
катастарска општина.

2. Право учешћа у јавном надметању за давање на 
коришћење пољопривредног земљишта у државној 
својини

 - за бројеве јединица јавних надметања означених * 
у табели тачке 1. овог огласа има физичко и правно 
лице које је уписано у Регистар пољопривредних 
газдинстава и налази се у активном статусу;

 - за бројеве јединица јавних надметања означених 
** у табели тачке 1. овог огласа има правно 
лице и предузетник које је уписано у Регистар 
пољопривредних газдинстава и налази се у активном 
статусу, које је у својству претежне делатности 
регистровано или има у оснивачком акту наведену 
енергетску делатност прописану законом којим се 
уређује област енергетике, а за чије обављање се 
користе обновљиви извори од биомасе и сточарства и 
да у року од три године од дана закључења уговора о 
коришћењу земљишта достави доказ о прибављеној 
употребној дозволи за енергетски објекат за чији 
рад се планира коришћење обновљивих извора од 
биомасе који гласи на име лица са којим је закључен 
уговор о коришћењу, у супротном уговор престаје да 
важи, а Регистрованом пољопривредном газдинству 
се утврђује пасиван статус .

3. Поступак јавног надметања спроводи се 
електронским путем, преко веб-апликације за 
спровођење јавног надметања - https://gp.upz.min-
polj.gov.rs/InzemBid (у даљем тексту: Апликација) 
која се налази на званичној веб-презентацији Управе 
за пољопривредно земљиште.

4. Поступак јавног надметања одржава се ако је 
благовремено достављена најмање једна уредна 
пријава на јавни оглас у Aпликацији за спровођење 
јавног надметања и ако се достави доказ о уплати 
депозита за свако јавно надметање појединачно.

5. Понуђач je дужaн да заједно са пријавом за јавно 
надметање достави доказ о уплати депозита у тачном 
динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог 
огласа, за свако јавно надметање појединачно, на 
рачун општинске управе МАЛО ЦРНИЋЕ број: 840-
752804-70, осим ако је за јединицу јавног надметања 
утврђен износ депозита мањи од 1.000 динара, 
понуђач не мора да уплати депозит и достави доказ 
ради учешћа на јавном надметању за ту јединицу 
јавног надметања.

6. Најповољнији понуђач јесте понуђач који испуњава 

услове за закуп и коришћење пољопривредног 
земљишта из закона којим се уређује пољопривредно 
земљиште и понуди највишу цену закупа за јединицу 
јавног надметања.

7. Ако се за јединицу јавног надметања пријави 
више учесника који испуњавају услове за закуп 
и коришћење пољопривредног земљишта и која 
су понудила највишу цену закупа у истом износу, 
даје се у закуп оном понуђачу чија је пријава прва 
пристигла у Апликацију.

8. Право закупа и коришћења пољопривредног 
земљишта у државној својини немају правна и 
физичка лица уписана у Регистар пољопривредних 
газдинстава која:

1) су у пасивном статусу;
2) нису испунила све обавезе из претходних или 

текућих уговора о закупу пољопривредног 
земљишта у државној својини;

3) су извршила ометање поседа пољопривредног 
земљишта у државној својини;

4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела 
поступка јавног надметања приликом давања 
пољопривредног земљишта у државној својини у 
закуп;

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште 
у државној својини;

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у 
државној својини у подзакуп.

III
– Документација за пријављивање на јавно надметање 

–

1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно 
надметање за закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини понуђач доказује следећом 
докуменатацијом:

 - за физичко лице:
 - потврда о активном статусу из Регистра 

пољопривредних газдинстава за три године;
 - доказ о месту пребивалишта три године у 

катастарској општини на којој се налази земљиште 
које је предмет закупа;

 - као доказ о власништву најмање 0,5 ха 
пољопривредног земљишта извод из јавне 
евиденције о непокретности (не старији од шест 
месеци);

 - за физичко лице:
 - потврда о активном статусу из Регистра 

пољопривредних газдинстава за три године;
 - доказ о месту пребивалишта три године на подручју 

јединице локалне самоуправе која спроводи јавно 
надметање;
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 - као доказ о власништву пољопривредног земљишта 
које се граничи са земљиштем које је предмет 
закупа извод из јавне евиденције о непокретности и 
катастарски план (не старији од шест месеци);

 - за правно лице:
 - потврда о активном статусу из Регистра 

пољопривредних газдинстава за три године;
 - као доказ о власништву најмање 10 ха 

пољопривредног земљишта правног лица у 
катастарској општини у којој се налази земљиште 
које је предмет закупа извод из јавне евиденције о 
непокретности (не старији од шест месеци);

 - као доказ да има седиште на подручју јединице 
локалне самоуправе у којој се налази земљиште које 
је предмет закупа извод из привредног регистра (не 
старији од шест месеци).

2. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини за 
пољопривредну производњу за бројеве јединица 
јавних надметања означени * у табели тачке 1. овог 
огласа понуђач доказује следећом докуменатацијом:

 - за физичка лица личном картом или очитаном 
личном картом за личне карте са чипом и потврдом 
о активном статусу у Регистру пољопривредних 
газдинстава ;

 - за правна лицa изводом из привредног регистра 
(не старији од шест месеци) и потврдом о активном 
статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно 
надметање за коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини за производњу 
енергије из обновљивих извора од биомасе и 
сточарства понуђач за бројеве јединица јавних 
надметања означених ** у табели тачке 1. овог 
огласа доказује следећом докуменатацијом:

 - потврдом о активном статусу у Регистру 
пољопривредних газдинстава;

 - изводом из привредног регистра (не старији од 
шест месеци), односно оснивачким актом као доказ 

да је регистровано за енергетску делатност за чије 
обављање се користе обновљиви извори од биомасе 
и сточарства.

Понуђач се пријављује и прилаже скенирану, односно 
фотографисану документацију којом доказује испуњеност 
услова за остваривање права закупа и коришћења путем 
Апликације, и то:

1. за закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини документацију наведену у делу III тачка 1. 
овог огласа и доказ о уплати депозита;

2. за коришћење пољопривредног земљишта у 
државној својини за пољопривредну производњу 
документацију наведену у делу III тачка 2. овог 
огласа;

3. за коришћење пољопривредног земљишта у 
државној својини за производњу енергије из 
обновљивих извора од биомасе и сточарства 
документацију наведену у делу III тачка 3. овог 
огласа;

Понуђач одговара за тачност података које уноси у 
Апликацију, као и за веродостојност исправа које прилаже, 
а које морају да буду читљиве.

IV
– Рок за подношење пријаве -

Рок пријављивање и подношење документације у 
Апликацију је до 15:00 сати, дана 29.06.2022. године.

Непотпуне пријаве неће се разматрати.
Једном поднета пријава са понудом не може се мењати.

V
– Јавно надметање -

Отварање понуда за давање у закуп и на коришћење 
земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће, и то:
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   Након истека рока за пријаву из дела IV овог огласа, а пре дана одређеног за отварање понуда
из дела V овог огласа, надлежни орган јединице локалне самоуправе утврђује испуњеност услова за
остваривање  права  закупа  и  коришћења  свих  подносилаца  захтева  на  основу  документације
приложене у Апликацији.
 
          На дан отварања понуда, из дела V овог огласа, из Апликације се према висини понуде
аутоматски формира ранг  листа  понуђача за  које  је  утврђено да  испуњавају  услове за  закуп и
коришћење пољопривредног земљишта.
 
          Ранг листа понуђача објављује се на званичној веб – презентацији Управе за пољопривредно
земљиште и садржи списак лица који испуњавају услове за остваривање права закупа и коришћења
пољопривредног земљишта рангираних према висини понуде, време доставе захтева и списак лица
који не испуњавају услове за остваривање права закупа пољопривредног земљишта.

VI
- Плаћање закупнине - 

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан отварања
понуда  .
Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије
на дан уплате.

VII
– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања -  

КО Дана Почетак у (часова)
Аљудово 08.07.2022 12:00
Батуша 08.07.2022 12:00
Божевац 08.07.2022 12:00
Црљенац 08.07.2022 12:00
Калиште 08.07.2022 12:00
Кобиље 08.07.2022 12:00

Крављи До 08.07.2022 12:00
Кула 08.07.2022 12:00

Мало Црниће 08.07.2022 12:00
Мало Градиште 08.07.2022 12:00

Салаковац 08.07.2022 12:00
Шапине 08.07.2022 12:00

Шљивовац 08.07.2022 12:00
Смољинац 08.07.2022 12:00
Топоница 08.07.2022 12:00

Велико Црниће 08.07.2022 12:00
Велико Село 08.07.2022 12:00

Врбница 08.07.2022 12:00
Забрега 08.07.2022 12:00
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   Након истека рока за пријаву из дела IV овог огласа, а пре дана одређеног за отварање понуда
из дела V овог огласа, надлежни орган јединице локалне самоуправе утврђује испуњеност услова за
остваривање  права  закупа  и  коришћења  свих  подносилаца  захтева  на  основу  документације
приложене у Апликацији.
 
          На дан отварања понуда, из дела V овог огласа, из Апликације се према висини понуде
аутоматски формира ранг  листа  понуђача за  које  је  утврђено да  испуњавају  услове за  закуп и
коришћење пољопривредног земљишта.
 
          Ранг листа понуђача објављује се на званичној веб – презентацији Управе за пољопривредно
земљиште и садржи списак лица који испуњавају услове за остваривање права закупа и коришћења
пољопривредног земљишта рангираних према висини понуде, време доставе захтева и списак лица
који не испуњавају услове за остваривање права закупа пољопривредног земљишта.

VI
- Плаћање закупнине - 

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан отварања
понуда  .
Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије
на дан уплате.

VII
– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања -  

КО Дана Почетак у (часова)
Аљудово 08.07.2022 12:00
Батуша 08.07.2022 12:00
Божевац 08.07.2022 12:00
Црљенац 08.07.2022 12:00
Калиште 08.07.2022 12:00
Кобиље 08.07.2022 12:00

Крављи До 08.07.2022 12:00
Кула 08.07.2022 12:00

Мало Црниће 08.07.2022 12:00
Мало Градиште 08.07.2022 12:00

Салаковац 08.07.2022 12:00
Шапине 08.07.2022 12:00

Шљивовац 08.07.2022 12:00
Смољинац 08.07.2022 12:00
Топоница 08.07.2022 12:00

Велико Црниће 08.07.2022 12:00
Велико Село 08.07.2022 12:00

Врбница 08.07.2022 12:00
Забрега 08.07.2022 12:00

Након истека рока за пријаву из дела IV овог огласа, 
а пре дана одређеног за отварање понуда из дела V овог 
огласа, надлежни орган јединице локалне самоуправе 
утврђује испуњеност услова за остваривање права 
закупа и коришћења свих подносилаца захтева на основу 
документације приложене у Апликацији.

На дан отварања понуда, из дела V овог огласа, из 
Апликације се према висини понуде аутоматски формира 
ранг листа понуђача за које је утврђено да испуњавају услове 
за закуп и коришћење пољопривредног земљишта.

Ранг листа понуђача објављује се на званичној веб – 
презентацији Управе за пољопривредно земљиште и садржи 
списак лица који испуњавају услове за остваривање права 
закупа и коришћења пољопривредног земљишта рангираних 
према висини понуде, време доставе захтева и списак лица 
који не испуњавају услове за остваривање права закупа 
пољопривредног земљишта.

VI
- Плаћање закупнине -

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан отварања понуда .

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности 
по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII
– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања -

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од 
правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине 
у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за 
износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству 
пољопривреде, шумарства и водопривреде преко општинске 
управе општине МАЛО ЦРНИЋЕ.

Уколико је период закупа дужи од једне године, 
закупнина се плаћа најкасније до 30. септембра за сваку 
наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа 
потребно је доставити и :
 - гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине 

пољопривредног земљишта или
 - уговор о јемству између Министарства као повериоца и 

правног лица као јемца или
 - доказ о уплати депозита у висини једне годишње 

закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, 
а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као 
плаћена закупнина за последњу годину закупа

Ову одлуку објавити на веб презентацији Управе за 
пољопривредно земљиште, у службеном гласилу јединице 
локалне самоуправе, на огласној табли и званичној веб 
презентацији општине МАЛО ЦРНИЋЕ, с тим што ће се 
рок за подношење пријаве рачунати од дана објављивања 
на веб презентацији Управе за пољопривредно земљиште. 
Ова одлука се може објавити и у другим средствима јавног 
информисања, што не утиче на поступак јавног надметања.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ
Председник општине

Број: 320-62/2022
Дана: 10.06.2022. године

Председник општине
Малиша Антонијевић, с.р.
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