
Oбjaвљeнo у „Сл.листу oпштинe Majдaнпeк“ брoj 13/22 
 
 На основу Одлуке о oбjaвљивaњу Jaвнoг пoзивa За подношење захтева за одобравање подстицаја у 
2022.години (број 320-44/2022 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 ОДОБРАВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА У 2022.ГОДИНИ 

 
 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Предмет Јавног позива 
У склaду сa Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 
Општине Мајданпек за 2022. годину (у даљем тексту: Програм), Привремени орган општине Мајданпек 
објављује јавни позив за подношење захтева за одобравање подстицаја у 2022.години (у даљем тексту: 
Јавни позив), и то за: 

1. Подстицај за успостављање и јачање удружења у области пољопривреде; 
2. Подстицаје за спровођење одгајивачких програма ради остваривања одгајивачких циљева у 

сточарству. 
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 

Предмет подстицаја су прихватљиви трошкови, и то: 

Подстицај Прихватљиви трошак 

Подстицај за успостављање и јачање удружења 
у области пољопривреде 

Трошкови оснивања и рада произвођачких група или 
организација које су у рангу микро, малих и средњих 
предузећа 

Подстицаји за спровођење одгајивачких 
програма ради остваривања одгајивачких 
циљева у сточарству 

Трошкови основне одгајивачке организације на 
спровођењу одгајивачко селекцијских програма 

 
 
 

II УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ 
 

Лица која остварују право на подстицаје 
Право на подстицаје остварују: 

Подстицај Крајњи корисници 

Подстицај за успостављање и јачање 
удружења у области пољопривреде 

Активна удружења, задруге и друге асоцијације 
пољопривредних произвођача и прерађивача у активном 
статусу уписана у регистар АПР-а са седиштем на 
територији општине Мајданпек. 

Подстицаји за спровођење одгајивачких 
програма ради остваривања одгајивачких 
циљева у сточарству 

Активна удружења и друге асоцијације пољопривредних 
произвођача и прерађивача са седиштем на територији 
општине Мајданпек, уписана у регистар АПР-а и регистар 
одгајивачких организација и организација са посебним 
овлашћењима 

 
 
 
 



Услови за остваривање права на одобравање подстицаја 
Право на одобравање подстицаја остварују лица ако испуњавају опште критеријуме: 

Подстицај Општи критеријуми 

Подстицај за успостављање и јачање удружења 
у области пољопривреде 

— правно лице у активном статусу уписанo у регистар 
АПР-а као удружење, задруга или друга асоцијација 
пољопривредних произвођача и прерађивача са 
седиштем на територији општине Мајданпек; 

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

— инвестиција за коју се подноси захтев није предмет 
другог поступка за коришћење подстицаја. 

Подстицаји за спровођење одгајивачких 
програма ради остваривања одгајивачких 
циљева у сточарству 

— удружење или друга асоцијација пољопривредних 
произвођача и прерађивача у активном статусу, уписано 
у регистар АПР-а са седиштем на територији општине 
Мајданпек 

— регистрован као основна одгајивачка организација 
уписана у рeгистaр oдгajивaчких oргaнизaциja и 
oргaнизaциja сa пoсeбним oвлaшћeњимa; 

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

 
 

III НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ 
 

Захтев за одобравање права на подстицаје 
Правно 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. 
Правно лице из става 1. може поднети само један захтев за одобравање права на подстицаје по овом Јавном 
позиву и то за: 

1. Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде; 
2. Подстицаји за спровођење одгајивачких програма ради остваривања одгајивачких циљева у 

сточарству. 
Читко попуњен и потписан односно оверен образац захтева са прописаном документацијом 

доставља се на следеће адресе: 

Подстицај Адреса за подношење захтева 

Подстицај за успостављање и јачање удружења у 
области пољопривреде 

у затвореној коверти са назнаком: 
Општина Мајданпек 
Светог Саве бб 
19250 Мајданпек  
„ Захтев за остваривање подстицаја у 2022.год.  
(Мера 102)  – НЕ ОТВАРАТИ“ 

Подстицаји за спровођење одгајивачких 
програма ради остваривања одгајивачких циљева 
у сточарству 

у затвореној коверти са назнаком: 
Општина Мајданпек 
Светог Саве бб 
19250 Мајданпек  
„Захтев за остваривање подстицаја у 2022.год.  
(Мера 401)  – НЕ ОТВАРАТИ“ 

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

 
 

Рокови за подношење Захтева за одобравање права на подстицаје 
 Јавни позив за подношење Захтева за одобравање подстицаја ће бити отворен: 

Подстицај Рокови за подношење захтева 

Подстицај за успостављање и јачање до утрошка расположивих средстава, најкасније до 



удружења у области пољопривреде 31.10.2022.године до 15 часова 
Подстицаји за спровођење одгајивачких 
програма ради остваривања одгајивачких 
циљева у сточарству 

до утрошка расположивих средстава, најкасније до 
31.10.2022године до 15 часова 

 
 

Документација за одобравање права на подстицаје 
 

Подстицај за успостављање и јачање удружења у области пољопривреде 

1. Образац 1 – Програм рада  
2. Образац 2 – Изјава чланова задруге/удружења пољопривредних произвођача и прерађивача 
3. извод из Регистра привредних субјеката не старији од три месеца од дана подношења захтева 
4. Годишњи план и програм рада организације пољопривредних произвођача (копија) 
5. Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне 

пореске управе 
6. Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежног 

иргана ЈЛС 
7. копија Уговора уколико постоје и други извори финансирања 
8. 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 
 
Подстицаји за спровођење одгајивачких програма ради остваривања одгајивачких циљева у 
сточарству 
1. Образац 1 – Одгајивачки програм  
2. Извод из Регистра одгајивачких организација и организација са посебним овлашћењима (копија) 

3. 
извод из Регистра привредних субјеката не старији од три месеца од дана подношења захтева 
(копија) 

4. Програм рада одгајивачке организације оверен од стране главне одгајивачке организације  (копија) 
5. копија Уговора уколико постоје и други извори финансирања 

6. 
Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне 
пореске управе 

7. 
Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежног 
иргана ЈЛС 

8. 
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 
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. 
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. 
Административна обрада Захтева за одобравање права на подстицаје,  врши се провером података из 
захтева, документације приложене уз захтев као и службених евиденција.  
Након обраде, захтеви који су административно комплетни и у складу са условима Јавног позива се 
једанпут месечно достављају Комисији иманованој од стране Надлежног органа Општине за спровођење 
Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине 
Мајданпек, на даље поступање (бодовање, рангирање и сачињавање ранг листе). 
Захтев за одобравање права на подстицаје који је поднет од стране лица које не испуњава услове за 
одобравање права на подстицаје, преурањен и неблаговремен захтев, захтев послат факсом или 
електронском поштом, захтев са документацијом која не гласи на подносиоца се одбацује. 
Сваки наредни Захтев за подстицај истог подносиоца поднет у периоду трајања Јавног позива, се одбацује. 
Коначну одлуку о расподели и коришћењу подстицајних средстава доноси Надлежни орган Општине на 
основу образложеног предлога Комисије. 



Актом Надлежног органа Општине утврђује се право на коришћење подстицаја  и износ подстицаја који се 
додељују до висине опредељених средстава за ову меру. 
Подршка се додељује у облику бесповратне финансијске помоћи, а међусобна права и обавезе биће 
регулисана Уговором између корисника средстава и Општине  Мајданпек. 
Корисник средстава је дужан да пре закључења Уговора отвори посебан наменски рачун код Управе 
за трезор, јер ће се пренос буџетских средстава вршити искључиво преко овог рачуна. 
Контролу наменског коришћења одобрених средстава подршке вршиће Општинска управа Мајданпек.  
 

Укупна расположива средства по Јавном позиву 
За одобравање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом опредељена су средства 

Одлуком о буџету општине Мајданпек за 2022.годину ("Службени лист општине Мајданпек", број 53/21) 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 74, Економска класификација 481– Дотације невладиним организацијама,  

 
У укупнoм  износу од 1.500.000,00 динара, и то: 

1. 600.000,00 динара за подстицаје у оквиру мере 102 - Успостављање и јачање удружења у 
области пољопривреде 

2. 400.000,00 динара за подстицаје у оквиру мере 401 - Подстицаји за спровођење одгајивачких 
програма ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству 

 
Износ подстицаја 

Подстицаји се утврђују у износу од: 

Подстицај Износ подстицаја по кориснику 

Подстицај за успостављање и јачање 
удружења у области пољопривреде 

 за постојећа активна удружења - до 80% од 
укупног износа тражених средстава, а максимално 
150.000 динара. 

 за новоформирана удружења – до 100% од 
укупног износа тражених средстава, а максимално 
100.000 динара. 

Напомена: новоформирана удружења – регистрована од 
01.01.2022.године 

Подстицаји за спровођење одгајивачких 
програма ради остваривања одгајивачких 
циљева у сточарству 

до 50% вредности трошкова спровођења програма (без 
ПДВ-а), а максимално 400.000,00 динара 

 
 

Критеријуми селекције  
 

Подстицај за успостављање и јачање удружења у области пољопривреде 

Редни 
број 

Тип критеријума за избор Бодови 

1 
Захтев подржавају чланови организације пољопривредних произвођача 
(удружење, асоцијација и др.) 

до 10 10 
10-20 15 

преко 20 20 

2 
Подносилац захтева има капацитете и искуство за реализацију 
програма/пројеката   

не 0 

да 20 

3 
Обезбеђено сопствено учешће, финансијски или други вид учешћа 
односно обезбеђено суфинансирање из других извора 

не 0 

да 10 

4 
Чланови организације пољопривредних произвођача (удружење, 
асоцијација и др.) су лица млађа од 40 година 

до 5 10 
5-10 15 

преко 10 20 



5 
Чланови организације пољопривредних произвођача (удружење, 
асоцијација и др.) су жене 

нема жена 0 
до 5 10 

више од 5 20 

 
 

Подстицаји за спровођење одгајивачких програма  
ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству 

Редни 
број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 
Основна одгајивачка организација има одобрене основне одгајивачке 
програме за говедарство за 2022.годину 

да/не 10/0 

2 
Основна одгајивачка организација има одобрене основне одгајивачке 
програме за овчарство за 2022.годину 

да/не 10/0 

3 
Основна одгајивачка организација има одобрене основне одгајивачке 
програме за козарство за 2022.годину 

да/не 10/0 

4 
Основна одгајивачка организација има одобрене основне одгајивачке 
програме за свињарство за 2022.годину 

да/не 10/0 

5 
Број поднетих захтева за подстицај за неуматичена грла говеда у 
2021.години већи од 50 

да/не 20/0 

6 
Број поднетих захтева за подстицај за уматичена грла говеда у 
2021.години већи од 20 

да/не 10/0 

7 Број уматичених грла говеда у 2021.години већи од 50 да/не 15/0 

8 Број уматичених грла оваца у 2021.години већи од 100 да/не 10/0 

 
 

Остале информације 
Јавни позив за подношење захтева за одобравање подстицаја у 2022.години се објављује на огласној табли 
Општинске уптраве 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. 

 
 
 

 
 


