
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 рaзвoj говедарства  кao пoљoприврeдeнe дeлaтнoсти у 2022.години (број 320-42/2022 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 РAЗВOJ ГОВЕДАРСТВА  КAO ПOЉOПРИВРEДEНE ДEЛAТНOСТИ У 2022.ГОДИНИ 
 
 

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 рaзвoj 
говедарства  кao пoљoприврeдeнe дeлaтнoсти у 2021.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 

Инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава зa рaзвoj говедарства  кao 
пoљoприврeдeнe дeлaтнoсти. 
Подстицај се додељује у облику бесповратне помоћи а укључује набавку и доделу стеоних јуница 
Сименталске расе регистрованим пољопривредним газдинствима. 
Подстицај по кориснику је 1-5 грла стеоних јуница Сименталске расе, старости 18-25 месеци 

 
 

II УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ 
 

Лица која остварују право на подстицаје 
Право подношења захтева имају физичка лица регистрована 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: 

- корисник  са пребивалиштем на територији Општине Мајданпек; 
- да је уписан 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); 

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

- нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према јединици локалне самоуправе, по 
основу раније остварених подстицаја, субвенција; 

- 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;  

- корисник нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према ЈЛС (по основу јавних 
прихода, раније остварених подстицаја, субвенција) и ЈП-ЈКП којима је оснивач ЈЛС; 

- 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 РПГ имају пријављен сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на 

којима се држе или узгајају); 
 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; 

 у свом власништву, односно у власништву члана регистрованог пољопривредног газдинства 
имају до 29 млечних крава, и/или до 10 оваца/коза 

 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 

 
 

 
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  
 

„ Јавни позив за развој говедарства u 2022 (MEРA 101)  – 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. извод из Регистра пољопривредних газдинстава о сточном фонду (копија)  
5. извод из Регистра пољопривредних газдинстава о структури биљне производње (копија) 

 
6. 

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

7. Изјава о незапослености  - само ако је подносилац захтева незапослено лице; 

8. 
Изјава о чланству у удружењу пољопривредних произвођача и прерађивача  - само ако је 
подносилац захтева члан удружења пољопривредних произвођача и прерађивача 

9. Документ којим се доказује статус самохраног родитеља (копија) 
10. Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежног 

oргана 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. 
Комисија иманована од стране надлежног органа Општине Мајданпек за спровођење Програма мера 
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Мајданпек, 
врши бодовање и рангирање прихватљивих захтева, о чему сачињава: 

 прелиминарну ранг листу (према бодовима за критеријуме за избор од редног број 1 до 13, а 
према подацима из пријаве и пратеће документације која се тражи по конкурсу), 

 коначну ранг листу (након обиласка пољопривредних газдинстава, бодовања по критеријуму 
под редним бројем 14 и сумирања свих бодова), 

 записник о спроведеном поступку jaвнoг пoзивa. 
Коначну одлуку о расподели и коришћењу подстицаја за инвестиције у физичка средства 
пољопривредних газдинстава за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње доноси 
надлежни орган општине Мајданпек. 
Подстицај се додељује у облику бесповратне помоћи а укључује набавку и доделу стеоних јуница 
Сименталске расе. Међусобна права и обавезе биће регулисана Уговором између корисника подстицаја 
и Општине Мајданпек. 
Набавку за реализацију ове Мере ће спроводити Одељења Општинске управе Мајданпек у складу са 
важећим законским и другим прописима и актима којима је регулисана предметна област уз поштовање 
Закона о јавним набавкама. 
Контролу наменског коришћења подстицаја вршиће Општинска управа Мајданпек.  

 
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 
Дa ли имa издржaвaних члaнoвa (дeцa, ђaци, студeнти и стaриjи 
прeкo 65 гoдинa бeз пeнзиje) 

не 0 

да 10 

5 
Брoj члaнoвa пољопривредног газдинства кojи имajу плaту или 
примaњa из других извoрa нe рaчунajући пoљoприврeдну 
дeлaтнoст 

2 и више 5 

1 10 

0 20 

6 
Носилац и/или члан пољопривредног газдинства су чланови 
удружења пољопривредних произвођача 

не 0 

да 10 

7 
Брoj члaнoвa пољопривредног газдинства aнгaжoвaних у 
пoљoприврeднoj дeлaтнoсти 

1 или 2 5 
3 или 4 10 

5 или више 15 

8 
Брoj грлa говеда кoje пољопривредно газдинство подносиоца 
трeнутнo пoсeдуje 

немају грла  0 
од 1 до 5 грла 10 
више од 5 грла 20 

9 
Пољопривредно газдинство подносиоца захтева се бави и 
прерадом меса и/или млека 

не 0 
да 20 

10 
Пољопривредна производња на газдинству подносиоца само за 
сопствене потребе 

не 20 
да 0 

11 
Пољопривредно газдинство подносиоца захтева поседује 
потребну опрему и механизацију (трактор, прикључне машине) 

не 0 
да 10 

12 
Подносиоц захтева поседује објакат за смештај грла стоке на 
пољопривредном газдинству 

не 0 
да 10 

13 Пoвршинa oбjeктa зa смeштaj грла стоке на газдинству до 50м2 10 



подносиоца захтева више од 50м2 20 

14 Капацитети за управљање пољопривредном производњом 

14.1 Да ли подносилац захтева има искуства у сточарству 
да 15 
не 0 

14.2 

Да ли ће пољопривредна производња на пољопривредном 
газдинству подносиоца захтева бити унапређена након доделе 
подстицаја (започињање или повећање прераде, продаја 
произведеног на тржишту) 

да 15 

не 0 

14.3 
Да ли ће пољопривредна производња на пољопривредном 
газдинстви подносиоца захтева након одобравања подстицаја  
бити одржива 

да 15 

не 0 

 
 
 

Остале информације 
Јавни позив за подношење захтева за одобравање подстицаја у 2022.години 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. 

 
 


