
 
 
 
 
 
 

 
 

                          1689 
На основу члана 64. Статута општине 

Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", 
број 7/08) и члана 6. став 3 Одлуке о оснивању 
буџетског фонда за пољопривреду и рурални 
развој општине Мајданпек ("Службени лист 
општине Мајданпек", број 2/18), Општинско веће 
општине Мајданпек, на седници одржаној дана    
13. марта 2018. године, донело је 

 
П Р А В И Л Н И К 

о подстицајима за инвестиције у физичку 
имовину пољопривредног газдинства за 
набавку машина, опреме  и квалитетних 

животиња за унапређење примарне 
пољопривредне производње на територији 

општине Мајданпек 
 

I.  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овим правилником ближe се прописују 

врсте подстицаја за подршку програмима који се 
односе на унапређење конкурентности кроз 
подстицаје у физичку имовину пољопривредног 
газдинства за набавку машина, опреме и 
квалитетних животиња (у  даљем  тексту: 
подстицаји),  услoви  и нaчин  oствaривaњa  
прaвa  нa пoдстицaje, кao и друга питања од 
значаја за реализацију Програма мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја општине Мајданпек (у даљем 
тексту: Програм). 

 
Члан 2. 

 Поједини изрази употребљени у овом 
правилнику имају следећа значења: 

1) машине јесу машине са 
карданским вратилом, односно другом 
припадајућом опремом неопходном за њихову 
редовну употребу у примарној пољопривредној 
производњи; 

2) алати јесу урeђajи нaмeњeни 
oдржaвању и заштити од корова травнатих 
површина, вoћњака, површина под повртарским 
културама, индустријским, ароматичним и 
лековитим биљем, или oбрaду зeмљиштa;  

3) нова опрема, машина јесте 
опрема, односно машина произведена најмање 
пет година пре године у којој се подноси захтев и 
која се први пут ставља у употребу; 

4) половна опрема, машина јесте 
коришћена опрема, односно машина која је у 
функцији; 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) животиње јесу: говеда, овце, козе, 

свиње, живина, риба, пчелиња друштва; 
6) повезана лица јесу носилац и 

чланови породичног пољопривредног газдинства, 
супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници 
у првој линији, крвни сродници у побочној линији 
закључно са трећим степеном сродства, сродници 
по тазбини до другог степена сродства, усвојилац 
или усвојеник, лица између којих је извршен 
пренос управљачких права и лица која су 
повезана у смислу закона којим се уређује порез 
на добит правних лица. 

 
Члан 3. 

Ратарска производња  у  смислу  овог 
правилника, обухвата производњу и прераду:   

1) житарица;  
2) индустријског биља; 
3) ароматичног и лековитог биља;  
4) поврћа;   
5) воћа;  
6) грожђа;  
7) цвећа.  
Сточарска производња, у смислу овог 

правилника, обухвата производњу и прераду:   
1) млека (крављег, овчијег и козијег); 
2) меса (одгој говеда, оваца, коза, 

свиња и живине ради производње и прераде 
меса); 

3) конзумне рибе;  
4) меда и других пчелињих производа.  

 
Члан 4. 

Средства за реализацију Програма из 
члана 1 овог правилника су предвиђена Одлуком 
о буџету општине Мајданпек. 
 

II. ВРСТЕ ПОДСТИЦАЈА 
 

Члан 5. 
Подстицаји  обухватају  подршку  

програмима  који  се  односе  на унапређење 
конкурентности и достизање стандарда квалитета  
кроз подстицаје за инвестиције у физичку имовину 
пољопривредног газдинства (у даљем тексту: 
подршка програмима), и то:  

1) подстицаји програмима за подршку 
инвестицијама за за унапређење ратарске 
производње;  

2) подстицаји програмима за подршку 
инвестицијама за унапређење сточарске 
производње. 
 
 
 

 
 

ГОДИНА: XI 
 

БРОЈ: 6 
 

28. март 2018. 
ЦЕНА:  

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 
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програмима из члана 5. тачка 1) овог 
правилника, обухватају:  

1) нaбaвку машина и опреме за  
обраду земљишта, сетву, садњу, 
прихрањивање/ђубрење, резидбу, бербу/жетву и 
транспорт;  

2) набавку нових пластеника и 
опреме за производњу  у заштићеном простору;  

3) нaбaвку машина и oпрeмe зa 
наводњавање;   

4) нaбaвку машина, алата, oпрeмe и 
материјала зa зaштиту oд бoлeсти, штeтoчинa, 
кoрoвa, грaдa, ниских и високих тeмпeрaтурa;  

5) набавку машина и опреме за 
припрему производа за тржиште.  

 
Подстицаји програмима из члана 5. 

тачка 2) овог правилника, обухватају:  
1) нaбaвку  машина, алата и oпрeмe 

зa  побољшање  организације и  ефикасности 
сточарске производње и припрему, дистрибуцију и 
складиштење концентроване и кабасте сточне 
хране;  

2) набавку  машина и oпрeмe за  
манипулацију, одлагање, сепарацију  и 
дистрибуцију чврстог и течног стајњака;  

3) набавку опреме којом се штити 
добробит животиња;  

4) набавку  квалитетних животиња на 
домаћем и страном тржишту;  

5) набавку опреме за пчеларство;  
6) нaбaвку oпрeмe зa рибњаке;  
7) набавку опреме  за смештај и узгој 

млечних крава, товних јунади, оваца, коза, 
прасади и живине;  

8) набавку опреме за производњу 
конзумних јаја; 

9) набавку машина и опреме за 
прераду и припрему производа за тржиште.  

 
Члан 7. 

Инвестиције за које се одобравају 
подстицаји из члана 5. овог правилника дате су у 
Прилогу 1- Табела: Прихватљиве инвестиције у 
физичку имовину пољопривредног газдинства 
за унапређење примарне пољопривредне 
производње на територији општине Мајданпек 
(у даљем тексту: Табела), који  је одштампан  уз  
овај правилник и чини његов саставни део.   

 

Члан 8. 
Предмет  подстицаја је куповина добара 

и трошкови радова прихватљивих инвестиција, с 
тим да се подстицајима не надокнађују:  

1) порези укључујући порез на додату 
вредност;  

2) царинске, увозне и остале 
административне таксе, као и накнада за 
потребне сагласности од државних институција и 
јавних предузећа;  

3) трошкови банкарске провизије, 
трошкови јемства, гаранција и слично;  

4) трошкови превоза, монтаже и 
други оперативни трошкови;  

5) набавка предметне инвестиције из 
Табеле путем лизинга, цесије, компензације, 
асигнације или  на  други  начин  који  представља 
гашењe  обавезе путем пребијања дугова.  

III. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 
ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ 

 
Услови у погледу лица 
 

Члан 9. 
Право на  подстицаје остварују лица која 

су уписана у Регистар пољопривредних 
газдинстава за територију општине Мајданпек  (у 
даљем тексту: Регистар) и налазе се у активном 
статусу, и то:  

1) физичко лице - носилац 
комерцијалног породичног пољопривредног 
газдинства;  

2) предузетник са седиштем у 
Општини Мајданпек;  

3) привредно друштво са седиштем у 
Општини Мајданпек; 

4) земљорадничке задруге и 
удружења пољопривредних произвођача и 
прерађивача са седиштем у Општини Мајданпек 
која имају најмање пет чланова задруге која су 
уписана у Регистар као носиоци или чланови пет 
различитих комерцијални пољопривредних 
газдинстава у активном статусу; 

Лице из става 1. Тачке 2) - 4) овог члана 
може да оствари право на подстицаје ако је 
уписано у Регистар привредних субјеката и ако у 
Агенцији за привредне регистре: 

Није регистровано да му је изречена 
правоснажна судска или управа мера забране 
обављања делатности; 

Није регистровано да је осуђиван због 
привредног преступа; 

Није регистрован поступак ликвидације 
или стечаја, нити је престао да постоји услед 
судске или одлуке другог органа са обавезујућом 
снагом. 

Привредно друштво и земљорадничка 
задруга из става 2. овог члана може остварити 
право на подстицаје и ако:  

1) је разврстано у микро, мало или 
средње правно лице, у складу са законом којим се 
уређује рачуноводство;  

2) у структури власништва има мање 
од 25% учешћа јавног капитала; 

3) није у групи повезаних лица у којој 
су неки од чланова велика правна лица. 
 

Општи услови за одобравање права 
на подстицаје 

 

Члан 10. 
Право на подстицаје има лице из члана 

9. овог правилника ако:  
1) за  инвестицију  за  коју  подноси  

захтев не  користи подстицаје по неком  другом  
основу  (субвенције, подстицаји, донације), 
односно ако иста инвестиција није предмет другог 
поступка  за  коришћење подстицаја, осим 
подстицаја у  складу  са  посебним  прописом  
којим  се  уређује   кредитна  подршка 
регистрованим пољопривредним газдинствима;  

2) нема  евидентираних доспелих 
неизмирених дуговања према јединици локалне 
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самоуправе, по основу  раније остварених 
подстицаја, субвенција и кредита;  

1) је измирило доспеле јавне дажбине;  
2) је инвестиција из Табеле реализована 

у периоду од 1.новембра претходне до 31.октобра 
текуће године, при чему се под реализацијом 
инвестиције у  смислу овог правилника  сматра  
извршење свих радњи везаних за набавку 
предмета прихватљиве инвестиције (закључење  
купопродајног уговора, промет  робе, издавање  
докумената  који  прате  робу, преузимање  робе, 
исплата  цене  у потпуности) као и стављање 
инвестиције у функцију у складу са наменом;  

3) наменски користи и не отуђи нити да 
другом лицу на коришћење инвестицију која је 
предмет захтева у периоду од пет година од дана 
набавке; 

4)  добављач  и  подносилац  захтева  не  
представљају  повезана  лица.  

 
Посебни услови за одобравање права 

на подстицаје у оквиру програма за подршку 
инвестицијама за унапређење ратарске 

производње 
 

Члан 11. 
Лице које испуњава одговарајуће услове 

из члана 9. и опште услове из члана 10. овог 
правилника остварује право на подстицаје из 
члана 6. став 1. ако:  

1) у Регистру има уписано 
пољопривредно земљиште под производњом 
биљних култура из члана 3. став 1. овог 
правилника;  

2) је инвестиција везана за производњу 
одговарајуће врсте биљних култура из члана 3. 
став 1. овог правилника, на пољопривредном 
земљишту из тачке 1) овог става. 

 
Посебни услови за одобравање права 

на подстицаје у оквиру програма за подршку 
инвестицијама за унапређење сточарске 

производње 
 

Члан 12. 
Лице које испуњава одговарајуће услове 

из члана 9. и опште услове из члана 10. овог 
правилника остварује право на подстицаје из 
члана 6. став 2. тачке 1), 2), 3), 7), 8 и 9) ако:  

1) у Регистру има пријављен сточни 
фонд  (податке о врсти животиња и броју 
газдинства (HID) на којима се држе или узгајају); 

2) у Регистру има пријављене 
одговарајуће обрадиве површине у власништву 
или у закупу, и то: 

(1) 0,50 ха за говеда, 
(2) 0,15 ха за овце, 
(3) 0,10 ха за козе, 
(4) 0,10 ха за свиње, 
3) је подносилац захтева или члан 

његовог породичног пољопривредног газдинства 
власник животиње пријављене у Регистар у 
случају када је подносилац захтева физичко.   

 
Члан 13. 

Лице које испуњава одговарајуће услове 
из члана 9. и опште услове из члана 10. овог 

правилника остварује право на подстицаје из 
члана 6. став 2. тачка 5) ако:  

1) у Регистру има пријављене 
одговарајуће обрадиве површине у власништву 
или у закупу, и то: 

(1) 0,50 ха за говеда 
(2) 0,15 ха за овце 
(3) 0,10 ха за козе 

 
Члан 14. 

Лице које испуњава одговарајуће услове 
из члана 9. и опште услове из члана 10. овог 
правилника остварује право на подстицаје из 
члана 6. став 2. тачка 5) ако:  

1) у Регистру има пријављено до 20 
кошница; 

 
Члан 15. 

Лице које испуњава одговарајуће услове 
из члана 9. и опште услове из члана 10. овог 
правилника остварује право на подстицаје из 
члана 6. став 2. тачка 6) ако:  

1) у Регистру има пријављено минимум 
100 ком конзумне рибе; 

2) поседује годишњу дозволу за 
привредни риболов за годину у којој се подноси 
захтев. 
 

IV.  НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА 
ПОДСТИЦАЈЕ 

 
Члан 16. 

Право на подстицај остварује се на 
основу Конкурса а у складу са могућностима 
буџета општине Мајданпек. 

 
Члан 17. 

Општинско веће општине Мајданпек 
доноси Одлуку о објављивању јавног конкурса за 
сваку календарску годину . 

Текст конкурса је саставни део Одлуке из 
става 1 овог члана и садржи услове за 
остваривање права на подстицаје, потребну 
документацију којом се доказује испуњеност 
услова за остваривање права на подстицај, 
критеријуме за рангирање и одабир, рокове за 
подношење пријава и друге потребне 
информације. 

Текст конкурса, конкурсна документација 
и Смернице за апликанте се објављују на 
званичној интернет презентацији општине 
Мајданпек (www.majdanpek.rs). 

Обавештење о објави конкурса се 
објављује у средствима јавног информисања на 
локалном нивоу и на огласној табли Општинске 
управе Мајданпек. 
 

Члан 18. 
Потребна документација којом се 

доказује испуњеност услова за остваривање 
права на подстицај:  

1) Образац 1 - Захтев за остваривање 
подстицаја за подршку инвестицијама у физичку 
имовину пољопривредних газдинстава у _______ 
години; 

2) фотокопија личне карте или очитана 
чипована лична карта носиоца 
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регистрованог пољопривредног газдинства - за 
физичка лица; 
3) потврду о активном статусу 
пољопривредног газдинства у Регистру 
пољопривредних газдинстава за текућу годину 
(копија) – за физичка лица и предузетнике; 
4) извод из Регистра привредних субјеката 
не старији од три месеца од дана подношења 
захтева - за предузетнике, правна лица, 
земљорадничке задруге и удружења 
пољопривредних произвођача и прерађивача;  
5) акт о разврставању у микро, мало или 
средње правно лице, према подацима  из  
финансијског извештаја, у  складу  са  законом  
којим  се  уређује рачуноводство - за 
предузетнике, правна лица, земљорадничке 
задруге; 
6) попуњен и оверен Образац 2 – Табела 
чланова задруге/удружења пољопривредних 
произвођача и прерађивача, који је одштампан уз 
овај правилник и чини његов саставни  део, са  
подацима  о најмање десет чланова који су  
уписани  у Регистар као носиоци или чланови 
десет различитих регистрованих породичних 
пољопривредних газдинстава у активном статусу - 
за земљорадничке задруге и удружења 
пољопривредних произвођача и прерађивача; 
7) попуњен Образац 3 - Изјава чланова 
пољопривредног газдинства- за физичка лица; 
8) уверење  о измиреним  доспелим јавним  
дажбинама  издато  од стране Одељења за буџет, 
финансије и трезор – локална пореска 
администрација, не старије од три месеца од дана 
подношења захтева - за предузетнике, правна 
лица, земљорадничке задруге и удружења 
пољопривредних произвођача и прерађивача;  
9) за предметну инвестицију из Табеле:  

9.1) рачун који гласи на подносиоца 
захтева, издат у периоду од 1. новембра 
претходне до 31. октобра текуће године, или  

9.2) купопродајни уговор који гласи на 
подносиоца захтева, сачињен у периоду од 1. 
новембра претходне до 31. октобра текуће године  
10) отпремница за набавку предметне 
инвестиције за коју је, у складу са посебним 
прописима, утврђена обавеза издавања 
отпремнице;  
11) доказ о извршеном плаћању предметне 
инвестиције и то потврда о преносу средстава или 
извод у случају када је физичко лице извршило 
готовинско или плаћање  картицом  може се 
доставити само фискални исечак;  
12) гарантни лист за извршену набавку 
предметне опреме, машина и механизације за коју 
је утврђена обавеза издавања гарантног листа, 
односно изјаву добављача да иста не подлеже 
обавези издавања гарантног листа;  
13) царинска декларација – само ако је 
подносилац захтева директно извршио увоз 
предмета инвестиције.  

 
Члaн 19. 

Документа која се достављају уз захтев 
за коришћење подстицаја морају да гласе на 
подносиоца  захтева и прилажу се у оригиналу 
или копији.  

Документа на страном језику морају бити 
преведена на српски језик од стране овлашћеног 
судског тумача.  

 
Члaн 20. 

Пријем захтева по Конкурсу врши 
Фондација за локални економски развој општине 
Мајданпек (у даљем тексту: ФЛЕР).  

Административну проверу примљених 
захтева у смислу комплетности, административне 
усаглашености и прихватљивости инвестиције, 
бодовање и рангирање прихватљивих захтева 
врши Комисије иманована од стране Oпштинскoг 
вeћa Општине Мајданпек за спровођење конкурса. 

Чланови Комисије не смеју бити у сукобу 
интереса, односно не смеју одлучивати о 
пријавама пољопривредних газдинстава, 
задруга/удружења чији су чланови или имају 
економски интерес, политичке преференце или 
сродничке везе. 

Административне и стручне послове за 
потребе Комисије обавља надлежна 
организациона јединица Општинске управе. 

 

Члан 21. 
Захтев поднет од стране лица које не 

испуњава услове из чланова 9-15. овог 
правилника, неблаговремен захтев, захтев послат 
факсом или електронском поштом,  као и сваки 
наредни захтев истог подносиоца у текућој 
календарској години, Комисија одбацује без 
даљег разматрања.  

Члан 22. 
Комисија врши бодовање поднетих 

потпуних захтева према критеријумима 
дефинисаних јавним конкурсом у складу са 
Програмом и сачињава ранг листу. 

О спроведеном поступку јавног конкурса 
Комисија води записник који са ранг листом из 
става 1. овог члана доставља Општинском већу.  

На основу докумената из става 2. овог 
члана Општинско веће општине Мајданпек 
закључком и појединачним решењима утврђује 
право на коришћење подстицаја и износ 
подстицаја који се додељују.  

 
Члан 23. 

Подстицаји се утврђују у процентуалном 
износу од укупне вредности реализоване 
инвестиције за сектор  умањене за износ 
средстава на име пореза на додату вредност, у 
складу са законом којим се уређују подстицаји у 
пољопривреди и руралном развоју, и Програмом.  

Подстицаји сe исплaћуjу дo износа 
финансијских средстава утврђеног Програмом на 
наменски рачун корисника подстицаја уписан у 
Регистар. 

У случају када постоји више потпуних 
захтева са истим бројем бодова према 
критеријумима за рангирање, редослед исплате 
подстицаја одређује се према времену пријема 
захтева у ФЛЕР-у (датум и време пријема). 

 

Члан 24. 
Корисник подстицаја треба да наменски 

користи, не отуђи и не омогући другом лицу 
коришћење предмета подстицаја у року од пет 
година 
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од дана коначности решења из члана 22. став 2 
овог правилника, као и да се придржава других 
обавеза корисника подстицаја, у складу са 
законом који уређује подстицаје у пољопривреди 
и руралном развоју. 
 

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 25. 
Даном ступања на снагу овог 

правилника престаје да важи Правилник о 
подстицајима за подршку инвестицијама у 
примарну пољопривредну производњу на 
територији општине Мајданпек („Службени лист 
општине Мајданпек“ број 18/2015). 

 
Члан 26. 

Овај правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Мајданпек”.  

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број: 06-11/15 од  13. марта 2018.године 
 

ПРЕДСЕДНИК, 
Дејан Вагнер, с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 

 
 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 
 

Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства  
за набавку машина, опреме  и квалитетних животиња за унапређење примарне  
пољопривредне производње на територији општине Мајданпек............................................................................1 
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