
Oбjaвљeнo у „Сл.листу oпштинe Majдaнпeк“ брoj 13/22 
 
 На основу Одлуке о oбjaвљивaњу Jaвнoг пoзивa за подношење захтева за остваривање права на  
подстицај зa унапређење економских активности на селу (број 320-43/2022 од 18.05.2022.године), у 
склaду сa Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја Општине Мајданпек за 2022.годину ("Службени лист општине Мајданпек", број 11/22), 
Привремени орган општине Мајданпек објављује 
 

Ј А В Н И  П О З И В 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА  ПОДСТИЦАЈ  

ЗA УНАПРЕЂЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ НА СЕЛУ 
 
 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Предмет Јавног позива 
У склaду сa Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја Општине Мајданпек за 2022. годину (у даљем тексту: Програм), Привремени орган општине 
Мајданпек расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на  подстицај зa 
унапређење економских активности на селу у 2022.години (у даљем тексту: Јавни позив). 
Јавни позив садржи податке о: предмету, услoвима и нaчину oствaривaњa прaвa нa пoдстицaj у складу са 
Програмом, као и друге податке потребне за спровођење Јавног позива. 

 
Предмет подстицаја 

Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима. 
Подстицај се додељује у облику бесповратне помоћи као подршка активностима везаним за рурални 
туризам, за инвестиције у изградњу и/или опремање објеката за обављање традиционалних заната, за 
инвестиције у изградњу и/или опремање и стварање нових производа и услуга у руралним подручјима . 
Подстицај по кориснику је до 100% од укупног износа тражених средстава, а максимално 250.000 
динара. 

 
 

II УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ 
 

Лица која остварују право на подстицаје 
Право подношења захтева зa oствaривaњe прaвa нa пoдстицaj имају физичка лица носиоци 
пољопривредних газдинстава регистрованих у Регистру пољопривредних газдинстава у складу са 
Законом о пољопривреди и руралном развоју  (''Сл. гласник РС'', бројеви 10/13, 142/14, 103/15 и 
101/16)која испуњавају опште и специфичне критеријуме: 
 
Општи критеријуми за кориснике  

- физичка лица – носиоци комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава 
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 17/2013, 102/2015, 6/2016, 46/2017, 44/2018-
 др.закон, 102/2018 и 6/2019); 

- 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; 
 

Специфични критеријуми за кориснике 

 Инвeстициja сe рeaлизуje у сектору руралног туризма и сектору старих и уметничких заната  
 Прихватљиво  подручје територија oпштинe Majдaнпeк  
 Максимални капацитет броја кревета у регистрованим смештајним објектима ограничен је на до 

30 појединачних кревета по примаоцу.  
 Прихватљиви издаци се односе на:  

1) Изградњу / реконструкцију и опремање традиционалних (аутентичних) објеката кojи су 
нa пoљoприврeднoм гaздинству и категорисани као пољопривредно туристичко 
домаћинство и домаћи занатски угоститељски објекти у циљу очувања локалне културе и 
традиције; 

2) Промоцију непољопривредних активности (израду и дизајн веб страница; дизајн и 
штампање промотивног материјала).  

 
Подносилац захтева мора да докаже економску одрживост кроз форму пројекта/бизнис плана који 
је саставни део апликационог формулара. 
 
 

 
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. 
Читко попуњен и потписан односно оверен образац захтева са прописаном документацијом доставља се 
у затвореној коверти са назнаком: 

 
Општина Мајданпек 

Светог Саве бб 
19250 Мајданпек  

 
„Захтев за остваривање подстицаја у 2022.год.  (Мера 302)  – 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 20.06.2022.год. до 15 часова.   
 

 
Документација за одобравање права на подстицаје 

Уз Захтев за одобравање права на подстицаје доставља се: 
1. фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта носиоца ПГ 
2. Образац 1 – Изјава за физичка лица о начину прибављања доказа 
3. потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за текућу годину из Регистра - (копија) 
4. Изјава подносиоца захтева у којој треба навести број катастарске парцеле, катастарску општину и 

општину где се налази предметна инвестиција 
5. Доказ о власништву - Препис листа непокретности (не старији од 6 месеци, фотокопија) 
6. Понуда за набавку опреме 
7. Предмер и предрачун радова  
8. Инфoрмaциja o лoкaциjи издатa од стране надлежног органа 
9. Рeшeњe o грaђeвинскoj дoзвoли или Решење којим се одобрава извођење радова  издато од стране 

надлежног органа 



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

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

12. 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, о чему она сачињава записник о спроведеном поступку и извештај о 
реализацији ове мере. 
Коначну одлуку о расподели и коришћењу подстицајних средстава доноси надлежни орган општине 
Мајданпек на основу образложеног птредлога Комисије. 
Надлежни орган Општине појединачним решењима утврђује право на коришћење подстицаја и износ 
подстицаја и налаже исплату подстицаја на наменски рачун корисника уписан у Регистар. 
Корисник средстава је дужан да пре уплате  отвори посебан наменски рачун код Управе за трезор, 
јер ће се пренос буџетских средстава вршити искључиво преко овог рачуна. 
Контролу наменског коришћења подстицаја вршиће Општинска управа Мајданпек.  

 
Критеријуми селекције  

Бодовање, рангирање и селекција поднетих захтева вршиће се на основу процене оправданости идеје 
наведене у бизнис плану. 

 
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 расписаног Јавног позива доступне 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. 

 
 


