
Oбjaвљeнo у “Службeнoм листу oпштинe Majдaнпeк” брoj 22/21  
 

 На основу Одлуке о oбjaвљивaњу Jaвнoг пoзивa за подношење захтева за остваривање права на  
подстицај за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у 2021. години у општини 
Мајданпек (број 320-22/2021 од 15.06.2021.године), у склaду сa Програмом мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Мајданпек за 2021.годину ("Службени 
лист општине Мајданпек", број 17/21), Општинско веће Општине Мајданпек објављује 
 

Ј А В Н И   П О З И В  
за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава у 2021. години у општини Мајданпек 
 

 
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Предмет Јавног позива 

У склaду сa Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја Општине Мајданпек за 2021. годину (у даљем тексту: Програм), Општинско веће 
општине Мајданпек објављује Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на 
подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у 2021. години у 
општини Мајданпек (у даљем тексту: Јавни позив), за следећу меру подршке за спровођење 
пољопривредне политике: 
 
Мера 101 ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА 

 СЕКТОР МЛЕКО   
 СЕКТОР МЕСО 
 СЕКТОР ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ, ПОВРЋЕ (укључујући печурке и цвеће) 
 СЕКТОР ОСТАЛИ УСЕВИ (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др)  
 СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО  
 СЕКТОР АКВАКУЛТУРА  

 
 Јавни позив садржи податке о: лицима која остварују права на подстицаје, услoвима и нaчину 
oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje, обрасцима захтева кao и мaксимaлним изнoсима пoдстицaja пo 
кoриснику, у складу са Програмом, висини укупних расположивих средстава по Јавном позиву, 
роковима за подношење захтева и документацији која се подноси уз захтеве као и друге податке 
потребне за спровођење Јавног позива. 
 

Предмет подстицаја 
Трошкови инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (набавке нове опреме) 

СЕКТОР 
Шифра 

инвестиције 
Назив инвестиције 

МЛЕКО 

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

101.1.4 

Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и 
течног стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање 
полутечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; 
сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење 
течног стајњака; специјализоване приколице за транспорт чврстог 
стајњака, уклјучујући и пратећу опрему за полутечни и течни 
стајњак) 

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; хранилице; појилице; балери; омотачи бала и 
комбајни за сточну храну; косилице; превртачи сена) 



101.1.8 Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде 

101.1.9 Машине за примарну обраду земљишта 

101.1.10 Машине за допунску обраду земљишта 

101.1.11 Машине за ђубрење земљишта 

101.1.12 Машине за сетву 

101.1.13 Машине за заштиту биља 

101.1.14 Машине за убирање односно скидање усева 

101.1.15 Машине за транспорт 

101.1.17 Машине и опрема за наводњавање усева 

МЕСО 

101.2.3 

Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и 
течног стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање 
полутечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; 
сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење 
течног стајњака; специјализована опрема за транспорт чврстог 
стајњака, полутечног и течног стајњака, резервоари за течни 
стајњак, специјализоване приколице за транспорт 
чврстог/полутечног/течног стајњака, са одговарајућом опремом), 
укључујући и пратећу опрему за полутечни и течни стајњак) 

101.2.4 
Изградња/реконструкција као и опремање објеката за гајење 
крмача и производњу прасади за тов 

101.2.5 

Машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за 
храњење и појење 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; хранилице; појилице; балери; 
омотачи бала и комбајни за сточну храну; превртачи сена, итд.) 

101.2.6 
Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и 
обуздавање животиња 

101.2.9 Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде 

101.2.10 Машине за примарну обраду земљишта 

101.2.11 Машине за допунску обраду земљишта 

101.2.12 Машине за ђубрење земљишта 

101.2.13 Машине за сетву 

101.2.14 Машине за заштиту биља 

101.2.15 Машине за убирање односно скидање усева 

101.2.16 Машине за транспорт 

101.2.18 Машине и опрема за наводњавање усева 

ВОЋЕ, 
ГРОЖЂЕ, 
ПОВРЋЕ 

(укључујући 
печурке) И 

ЦВЕЋЕ 

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 

101.4.3 
Подизање, набавка и опремање система противградне заштите у 
воћњацима и вишегодишњим засадима 

101.4.4 Подизање/набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада 

101.4.6 
Набавка опреме и уређаја за додатно осветљење и засењивање 
биљака при производњи у заштићеном простору 

101.4.7 
Набавка опреме и уређаја за припрему земљишта и супстрата за 
гајење биљака при производњи у заштићеном простору 

101.4.8 
Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и мулчирање (са 
фолијом) 

101.4.10 Набавка опреме и уређаја за заштиту биља и стерилизацију 



земљишта и супстрата при производњи у заштићеном простору 

101.4.12 Набавка   бокс палета за транспорт и складиштење производа 

101.4.13 Набавка опреме-линија за чишћење и прање производа 

101.4.14 
Набавка опреме-линија за бербу, сортирање и калибрирање 
производа  

101.4.15 Набавка опреме-линија за паковање и обележавање производа 

101.4.16 
Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање 
остатака након резидбе воћних врста 

101.4.17 Опрема за вентилацију и опрема за принудну вентилацију 

101.4.18 Опрема/механизација за заштиту од мраза 

101.4.19 Машине за примарну обраду земљишта 

101.4.20 Машине за допунску обраду земљишта 

101.4.21 Машине за ђубрење земљишта 

101.4.22 Машине за сетву 

101.4.23 Машине за садњу 

101.4.24 Машине за заштиту биља 

101.4.25 Машине за убирање односно скидање усева 

101.4.26 Машине за транспорт 

101.4.28 Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева  

ОСТАЛИ 
УСЕВИ 

(житарице, 
индустријско, 
ароматично и 

зачинско биље и 
др) 

101.5.1 Машине за примарну обраду земљишта 

101.5.2 Машине за допунску обраду земљишта 

101.5.3 Машине за ђубрење земљишта 

101.5.4 Машине за сетву 

101.5.5 Машине за садњу 

101.5.6 Машине за заштиту биља 

101.5.7 Машине за убирање односно скидање усева 

101.5.8 Машине за транспорт 

101.5.10 Машине и опрема за наводњавање усева 

ПЧЕЛАРСТВО 

101.6.1 Набавка нових пчелињих друштава  

101.6.2 Набавка опреме за пчеларство 

101.6.3 Набавка возила и приколица за транспорт пчелињих друштава 

АКВАКУЛТУРА 
101.7.1 Набавка нове опреме за рибњаке  

101.7.2 Набавка рибље млађи 

 
 

Износ подстицаја 
 Право на подстицај може се остварити за  
Секторе - Млеко, Месо, Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, Остали усеви (житарице, 
индустријско, ароматично и зачинско биље и др), Аквакултура  :  
Право на подстицај може се остварити за набавку нове опреме. 
Износ подстицаја по кориснику је 60% од укупне набавне вредности без ПДВ-а, а максимално 
120.000,00 динара. 
Сектор - Пчеларство:  
Право на подстицај може се остварити за набавку пчелињих друштава, опреме за пчеларство и 
приколица/возила за транспорт пчелињих друштава 
Износ подстицаја по кориснику је 60% од укупне набавне вредности без ПДВ-а, а максимално 90.000,00 
динара. 
 



 
Укупна расположива средства по Јавном позиву 

 Средстава за реализацију планирана Одлуком о буџету општине Мајданпек за 2020.годину 
("Службени лист општине Мајданпек", („Сл.лист општине Мајданпек“, број 40/19 и 12/20) у укупнoм 
износу од 8.000.000,00 динара у оквиру:   
 

Раздела 4, Глава 4.01 – ОПШТИНСКА УПРАВА,  
Програмска класификација 0101/ 0101-0002,  
ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ,  
ПА: Мере подршке руралном развоју,  
Позиција 83, Економска класификација 451– Текуће субвенције за пољопривреду,  

 
 
 

II УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ 
 

Лица која остварују право на подстицаје 
Право подношења захтева зa oствaeивaњe прaвa нa пoдстицaj имају слeдeћa лицa која испуњавају 

опште и специфичне критеријуме: 
 физичка лица – носиоци комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава регистрованих 

у Регистру пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном 
развоју  

 предузетници у активном статусу, седиштем на територији општине Мајданпек, уписани у 
регистар привредних субјеката у складу са важећом законском регулативом за предметну област 

 
Општи критеријуми: 
 

1. физичка лица – носиоци комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава 
- корисник  са пребивалиштем на територији општине Мајданпек; 
- комерцијално пољопривредно газдинство у активном статусу, уписано у Регистар 

пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о упису у Регистар 
пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус 
пољопривредног газдинства („Службени гласник РС“, број 17/13, 102/15, 6/16, 
46/17, 44/18- др.закон, 102/18 и 6/19); 

- да инвестиција за коју подноси захтев није предмет другог поступка за коришћење 
подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна 
подршка регистрованим пољопривредним газдинствима; 

- корисник нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према ЈЛС по основу 
јавних прихода, раније остварених подстицаја, субвенција 

- корисник нема евидентираних доспелих неизмирених накнада на име извршених 
комуналних услуга ЈП-ЈКП којима је оснивач ЈЛС; 

- у случају када корисник није власник катастарских парцела и објекта који су предмет 
инвестиције за коју се подноси захтев, неопходно је да на њима има право закупа, 
односно коришћења на основу уговора закљученог са закуподавцем физичким лицем или 
министарством надлежним за послове пољопривреде на период закупа, односно 
коришћења од најмање пет година почев од календарске године за коју се подноси захтев 
за коришћење подстицаја;  

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

2. предузетници 
 у активном статусу, уписан у регистар привредних субјеката (са шифром претежне 

делатности у Сектору А - Пољопривреда, шумарство и рибарство) и седиштем на 
територији општине Мајданпек, у складу са важећом законском регулативом за 
предметну област; 

 да инвестиција за коју подноси захтев није предмет другог поступка за коришћење 
подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна 
подршка регистрованим пољопривредним газдинствима; 



 корисник нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према ЈЛС и РС, по 
основу јавних прихода, раније остварених подстицаја, субвенција; 

 корисник нема евидентираних доспелих неизмирених накнада на име извршених 
комуналних услуга ЈП-ЈКП којима је оснивач ЈЛС; 

 у случају када корисник није власник катастарских парцела и објекта који су предмет 
инвестиције за коју се подноси захтев, неопходно је да на њима има право закупа, 
односно коришћења на основу уговора закљученог са закуподавцем физичким лицем или 
министарством надлежним за послове пољопривреде на период закупа, односно 
коришћења од најмање пет година почев од календарске године за коју се подноси захтев 
за коришћење подстицаја;  

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

 
 
Специфични критеријуми  
 
У сетору МЛЕКО прихватљиви корисници треба да: 

1. у РПГ имају пријављен сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на 
којима се држе или узгајају); 

2. у случају набавке нових машина и опреме за наводњавање, имају у свом власништву, односно у 
власништву члана регистрованог пољопривредног газдинства максимално: до 5 млечних крава, 
и/или до 10 оваца/коза 

3. у случају набавке квалитетних приплодних грла, на крају инвестиције имају у свом власништву, 
односно у власништву члана регистрованог пољопривредног газдинства: 3 -15 грла млечних 
крава, и/или 10-100 грла оваца/коза. 

4. у свом власништву или у закупу поседују: минимум 0,3 ха обрадиве површине по грлу млечних 
крава, и/или минимум 0,1 ха обрадиве површине по грлу овце, и/или минимум 0,10 ха обрадиве 
површине по грлу козе 

 
У сетору МЕСО прихватљиви корисници треба да: 

1. у РПГ имају пријављен сточни фонд (податке о одговарајућој врсти животиња и броју газдинства 
(ХИД) на којима се држе или узгајају); 

2. пољопривредна газдинства која у Регистру објеката (у складу са Правилником о регистрацији, 
односно одобравању објеката за узгој, држање и промет животиња („Службени гласник РС“, број 
36/2017) имају регистроване објекте са капацитетима за тов/узгој: мање од 20 јунади и/или мање 
од 150 грла приплодних оваца/коза и/или мање од 30 приплодних крмача и/или мање од 100 
товљеника свиња у турнусу и/или од 1.000-3.999 бројлера у турнусу; 

3. имају у свом власништву, односно у власништву члана регистрованог пољопривредног 
газдинства: 1-15 грла товних раса говедаа, и/или 1- 15 грла оваца, и/или 1- 10 грла коза, и/или 1- 
10 грла свиња. 

4. у свом власништву или у закупу поседују: минимум 0,3 ха обрадиве површине по грлу млечних 
крава, и/или минимум 0,1 ха обрадиве површине по грлу овце, и/или минимум 0,10 ха обрадиве 
површине по грлу козе, и/или минимум 0,10 ха обрадиве површине по грлу свиње 

  
У сектору ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ, ПОВРЋЕ (укључујући печурке) И ЦВЕЋЕ прихватљиви корисници 
треба да:  

1. у РПГ имају уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих биљних 
култура; 

2. имају: мање од 2 hа јагодичастог воћа и хмеља; односно мање од 5 hа другог воћа, односно 0,1- 
50 hа цвећа, односно 0,2-100 hа винове лозе; 

3. у случају подизања нових или обнављања постојећих (крчење и подизање) производних (са 
наслоном) и матичних засада воћака и винове лозе, имају на крају инвестиције: 0,1-50 hа 
јагодастих врста воћака и хмеља, 0,3-5 hа другог воћа, 0,2-5 hа винове лозе; 

4. имају мање од 0,5 hа пластеника или мање од 3 hа производње поврћа на отвореном простору; 
 
У сектору ОСТАЛИ УСЕВИ (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др), 
прихватљиви корисници треба да:  

1. у РПГ имају уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих биљних 
култура; 



2. имају до 10 hа под осталим усевима, односно до 50 hа под осталим усевима за инвестиције 
усмерене за набавку машина и опреме за наводњавање. 

 
   
У сектору ПЧЕЛАРСТВО прихватљиви корисници треба да  

1. имају  5 - 500 кошница пријављених у Централну базу података о обележавању животиња код 
Управе за ветерину 

2. имају потврду Управе за ветерину о извршеној здравственој контроли пчелињих друштава за 
текућу годину 

 
 
У сектору АКВАКУЛТУРА прихватљиви корисници треба да 

1. имају минимум 100 ком конзумне рибе; 
2. поседују годишње дозволе за привредни риболов; 

 
 
 

III НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ 
 

Захтев за одобравање права на подстицаје 
Лице које испуњава услове за одобравање подстицаја, подноси захтев за одобравање права на 

подстицаје на формату – обрасцу који прописује Општина Мајданпек, који су одштампани уз овај Јавни 
позив и чине његов саставни део. 
 Лице из става 1. може поднети само један захтев за одобравање права на подстицаје по овом 
Јавном позиву. 
 Захтеви се достављају у затвореној коверти са назнаком: 

  
Општина Мајданпек 

Светог Саве бб 
19250 Мајданпек  

 
„ Конкурс за инвестиције у физичку имвину ПГ  – НЕ ОТВАРАТИ“. 

 
 Захтеви достављени поштом, е-маилом и факсом неће бити разматрани.  
 
  

Рокови за подношење Захтева за одобравање права на подстицаје 
 Крајњи рок за достављање захтева је 31.10.2021.год. до 15 часова.   
 
 

Документација за одобравање права на подстицаје 
Уз Захтев за одобравање права на подстицаје доставља се: 

1. Фотокопија или очитана лична карта подносиоца захтева 

2. Образац 1 – Изјава за физичка лица о начину прибављања доказа 

3. Извод из Регистра привредних субјеката не старији од три месеца од дана подношења захтева 
(ако је подносилац захтева предузетник) 

4. Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за текућу годину из Регистра - 
(копија) 

5. Извод из Регистра пољопривредних газдинстава о сточном фонду (копија)  
6. Извод из Регистра пољопривредних газдинстава о структури биљне производње (копија) 
7. Само у случају подношења захтева за подстицај у сектору МЕСО 

Регистар објеката у складу са Правилником о регистрацији, односно одобравању објеката 
за узгој, држање и промет животиња (Службени гласник РС, 36-2017), 
7.1. потврда о упису објекта или 
7.2. потврда о поднетом захтеву за упис објекта 

8. Изјава о незапослености  - само ако је подносилац захтева незапослено лице; 
9. Изјава о чланству у удружењу пољопривредних произвођача и прерађивача  - само ако је 

подносилац захтева члан удружења пољопривредних произвођача и прерађивача 
10. Изјава о текућем рачуну 



11. Копије рачуна за предметну инвестицију за коју се подноси захтев сa дoкaзимa o њихoвoм 
плaћaњу 

12. Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране 
надлежне пореске управе 

13. Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране 
надлежног органа ЈЛС 

14. Уверење/пoтврду о измиреним доспелим накнадамa на име извршених комуналних услуга ЈП-
ЈКП којима је оснивач ЈЛС 

15. Доказ о уплати општинске административне таксе на  у износу 110,00 динара  
на  жиро рачун број :  840-742251843-73  број модела  97; позив на број (одобрења): 06-063 
 
 
 

Административна процедура за одобравање права на подстицаје 
Пријем и административну обраду захтева по Јавном позиву вршиће Општинска управа 

Мајданпек – Одељење за привреду, јавне делатности и заједничке послове, по редоследу њиховог 
пристизања у складу са законом којим се уређује општи управни поступак. 

Након обраде, захтеви који су комплетни и у складу са условима Јавног позива се једанпут 
месечно достављају Комисији иманованој од стране Општинског већа Општине Мајданпек за 
спровођење Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја општине Мајданпек, на даље поступање (бодовање, рангирање и сачињавање ранг листе). 

Коначну одлуку о расподели и коришћењу подстицајних средстава доноси Општинско веће 
општине Мајданпек на основу образложеног предлога Комисије. 

Општинско веће појединачним решењима утврђује право на коришћење подстицаја и износ 
подстицаја и налаже исплату подстицаја на наменски рачун корисника уписан у Регистар. 
  
 

Критеријуми селекције 
 

Р.бр. Тип критеријума за избор Бодови 

1 Гoдинe стaрoсти пoднoсиoцa зaхтeвa 

преко 40 година 5 

31-40 година 10 

18-30 година 15 

2 По дносилац захтева је жена 
не 0 

да 15 

3 
Подносилац захтева је незапослено лице са евиденције 
Националне службе за запошљавање 

не 0 

да 15 

4 
Носилац и/или члан пољопривредног газдинства су чланови 
удружења пољопривредних произвођача 

не 0 

да 10 

5 
Пољопривредна производња на газдинству подносиоца само за 
сопствене потребе 

не 20 
да 0 

6 
Подносилац захтева у сектору МЛЕКО поседује више од 5 грла 
стоке 

не 0 
да 15 

7 
Подносилац захтева у сектору МЛЕКО поседује више од  0,5 ха 
обрадиве површине,  у власништву или у закупу 

не 0 
да 15 

9 
Подносилац захтева у сектору МЕСО поседује више од 5 грла 
стоке 

не 0 
да 15 

8 
Подносилац захтева у сектору МЕСО поседује више од  0,5 ха 
обрадиве површине,  у власништву или у закупу 

не 0 
да 15 

10 

Подносилац захтева у сектору ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ, ПОВРЋЕ 
(укључујући печурке) И ЦВЕЋЕ има у РПГ има уписано 
пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих 
биљних култура поврћа/воћа/грожђа/цвећа 

не 0 

да 10 

11 

Подносилац захтева у сектору ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ, ПОВРЋЕ 
(укључујући печурке) И ЦВЕЋЕ има у власништву или у 
закупу до 0,5 hа пластеника или до 3 hа производње 
поврћа/воћа/грожђа/цвећа на отвореном простору 

не 0 

да 15 



12 

Подносилац захтева у сектору ОСТАЛИ УСЕВИ (житарице, 
индустријско, ароматично и зачинско биље и др) има у РПГ 
имају уписано пољопривредно земљиште под производњом 
одговарајућих биљних култура житарица, индустријског, 
ароматичног и зачинског биља и др.. 

не 0 

да 10 

13 
Подносилац захтева у сектору ОСТАЛИ УСЕВИ (житарице, 
индустријско, ароматично и зачинско биље и др) има у 
власништву или у закупу до 2 hа под осталим усевима 

не 0 

да 15 

14 
Подносилац захтева у сектору ПЧЕЛАРСТВО има  преко 20 
кошница пријављених у Централну базу података о 
обележавању животиња код Управе за ветерину 

не 0 

да 15 

15 
Подносилац захтева у сектору ПЧЕЛАРСТВО има потврду 
Управе за ветерину о извршеној здравственој контроли пчелињих 
друштава за текућу годину 

не 0 

да 10 

16 
Подносилац захтева у сектору АКВАКУЛТУРА поседују до 100 
комада конзумне рибе 

не 0 
да 10 

17 
Подносилац захтева у сектору АКВАКУЛТУРА поседују 
дозволу за привредни риболов за текућу годину 

не 0 
да 15 

 
 У случају када постоји више поднетих потпуних захтева са истим бројем бодова према 
критеријумима за рангирање, ранг листа ће бити креирана према редоследу пријема захтева (датум и 
време пријема).  
 Ранг листа ће бити креирана и у случају када је поднет мањи број потпуних захтева (које 
испуњавају услове и које су прихватљиве) за доделу средстава која су мања од расположивих средстава 
за подршку. 
 
 

Остале информације 
 Јавни позив се објављује на огласној табли Општинске управе Мајданпек, средствима јавног 
информисања и на званичној интернет презентацији општине Мајданпек (www.majdanpek.rs).  
 Документација за подношење захтева може се преузети сваког радног дана од 9 до 15 часова у 
Фондацији за локални економски развој општине Мајданпек (канцеларије у Мајданпеку и Доњем 
Милановцу) или у електронској форми са званичне интернет презентацији Општине Мајданпек 
(www.majdanpek.rs) . 
 Информације у вези објављеног Јавног позива доступне су сваког радног дана од 9 до 15 часова у 
Фондацији за локални економски развој општине Мајданпек (канцеларије у Мајданпеку и Доњем 
Милановцу), и на телефоне  030 / 581 371 или 030 / 590 577. 
 
 
 
 
 


