
 
 
 
 
 
 

 
 

1701 
На основу чланoва 4. и 7. Правилника о 

начину, поступку и критеријумима за избор 
програма и пројеката удружења који су од јавног 
интереса за општину Мајданпек ("Службени лист 
општине Мајданпек", број 7/18),  члaнa 6. Урeдбe о 
средствима за подстицање програма или 
недостајућег дела средстава за финансирање 
програма од јавног интереса која реализују 
удружења ("Службени гласник РС", број 16/2018) и 
члана 64. Статута општине Мајданпек ("Службени 
лист општине Мајданпек", број 7/08), Општинско 
веће општине Мајданпек на седници одржаној 
24.05.2018.године, донело је 

 
О Д Л У К У 

о утврђивању текста и објављивању Jавног 
конкурса за финансирање/суфинансирање 

програма-пројеката удружења који су од јавног  
интереса за Општину Мајданпек у 2018.години 

 
I 

Утврђује се текст Јавног конкурса за 
финансирање/суфинансирање програма-
пројеката удружења који су од јавног  интереса за 
Општину Мајданпек у 2018.години, који је 
одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни 
део. 

 
II  

Ову одлуку и конкурс из тачке I објавити у 
''Службеном листу општине Мајданпек'', на 
интернет страници општине Мајданпек и на 
огласној табли Општинске управе Мајданпек. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК  
Број: 06-28/9 од  24. маја 2018.године  

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Дејан Вагнер с.р. 
__________ 

1702 
Општинско веће општине Мајданпек, на 

основу члана 4. Правилника о начину, поступку и 
критеријумима за избор програма и пројеката 
удружења који су од јавног интереса за општину 
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", 
број 7/18), објављује 

 
Ј А В Н И   К О Н К У Р С  

за финансирање/суфинансирање програма-
пројеката удружења који су од јавног  интереса 

за општину Мајданпек  
у 2018. години 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Позивају се удружења, са седиштем на 
територији  општине Мајданпек да пријаве 
програм-пројекат који је од јавног интереса за 
локалну заједницу у циљу избора удружења 
којима ће бити додељена финансијска средства 
из буџета општине Мајданпек за 2018. годину за 
њихову реализацију. 

 
Под програмом од јавног интереса, у 

складу са законом, нарочито се сматрају програми 
у области:  

 Социјалне и здравствене заштите; 
 Друштвене бриге о деци и младима; 
 Бриге о старима; 
 Заштите лица са инвалидитетом;  
 Заштите и промовисања људских и 

мањинских права;  
 Подстицања образовања, науке, 

културе, спорта; 
 Заштите животне средине; 
 Заштите животиња; 
 Очувања културне баштине, народног 

стваралаштва и неговања историјских тековина 
 Развоја и неговања међудржавне 

сарадње. 
 
Право подношења пријаве имају 

удружења, које испуњавају следеће услове:  
 да су регистроване на територији 

Општине, односно на овом подручју имају 
седиште и делују као општинске, међуопштинске, 
регионалне или републичке.;  

 активно делују најмање 6 месеци од 
дана расписивања јавног конкурса;   

 располажу капацитетима за 
реализацију програма-пројекта  

 имају усвојен програм рада за 
2018.годину;  

 да су оправдали средства из буџета 
Општине, уколико су им била одобрена за 
реализацију програма рада и пројеката током 
2017.године;  

 да се удружење не финансира по 
другим основама из буџета општине Мајданпек за 
предметне активности. 
 

Средстава за финансирање 
/суфинансирање програма-пројеката удружења су 
планирана  Одлуком о буџету општине Мајданпек 
за 2018.годину ("Службени лист општине 
Мајданпек", бр. 38/17) у оквиру:   

 Раздела 4, Глава 4.01 – ОПШТИНСКА 
УПРАВА,  

Програмска класификација 0602/ 0602-
0001 
 
 

 
 

ГОДИНА: XI 
 

БРОЈ: 9 
 

28. мај 2018. 
ЦЕНА:  

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 
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ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 
УПРАВЕ  

ПА: Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина,  

Позиција 53, Економска класификација 
481 – Дотације осталим непрофитним 
институцијама  

у укупном износу од 4.000.000.00 динара  
 

Удружења могу да конкуришу за 
финансијска средства, и то за: 

1) Реализацију Програма рада 

новоформираних удружења за 2018.годину – 

до 100% износа средстава за које се подноси 

пријава, а максимално 80.000 динара; 

2) Реализацију Програма рада 

удружења за 2018.годину – до 80% износа 

средстава за које се подноси пријава, а 

максимално 150.000 динара; 

3) Реализацију пројекта – до 50% од 

укупног буџета пројекта а максимално 350.000 

динара. 
Напомене: 

 новоформирана удружења – 
удружења која су најмање 6 месеци а најкасније 
годину дана од дана објављивања Јавног 
конкурса, у складу са позитивном законском 
регулативом, регистрована на територији 
Општине, односно на овом подручју имају 
седиште и делују као општинске, међуопштинске, 
регионалне или републичке. 

 пројекат  - програм чија реализација 
траје најдуже годину дана у формалном смислу 
може бити означен и називом пројекат 
  

Општина Мајданпек задржава право о 
одређивању висине финансијских средстава за 
доделу удружењима из буџета општине Мајданпек 
за 2018. годину, 
 

Општина Мајданпек задржава право да не 
додели сва расположива средства. 
 

Образац пријаве, Смернице за 
подносиоце пријава и Критеријуми за одабир 
могу се преузети сваког радног дана од 9 до 15 
часова у Одељењу за привреду, јавне делатности 
и заједничке послове Општинске управе у 
Мајданпеку (писарница) или у електронској форми 
са званичне интернет презентацији општине 
Мајданпек (www.majdanpek.rs). 
 

Пријаве се достављају у затвореној 
коверти на писарницу Општине Мајданпек или 
поштом на адресу: 

 
Општина Мајданпек 

- Комисија за вредновање и праћење 
реализације програма/пројеката удружења 

Светог Саве бб 
Мајданпек 19250 

 
са назнаком: 

„Конкурс за финансирање/суфинансирање  
програма-пројеката удружења у 2018.години 

– НЕ ОТВАРАТИ“. 

 
Пријаве достављене е-маилом и факсом 

неће бити разматране.  
Крајњи рок за достављање пријава је 

12.06.2018.год. до 15 часова.   
 

Пријаве које пристигну након истека овог 
рока или имају поштански печат након овог рока, 
неће бити разматране. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК  
Број: 06-28/9 од  24. маја 2018.године  

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Дејан Вагнер, с.р. 
___________ 

1703 
На основу члана 8. Правилника о начину, 

поступку и критеријумима за избор програма и 
пројеката удружења који су од јавног интереса за 
општину Мајданпек ("Службени лист општине 
Мајданпек", број 7/18),  члaнa 8. Урeдбe о 
средствима за подстицање програма или 
недостајућег дела средстава за финансирање 
програма од јавног интереса која реализују 
удружења ("Службени гласник РС", број 16/2018) и 
члана 64. Статута општине Мајданпек ("Службени 
лист општине Мајданпек", број 7/08), Општинско 
веће општине Мајданпек на седници одржаној 
24.05.2018.године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за вредновање и 
праћење реализације  

програма/пројеката удружења 
 
I 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за вредновање и 
праћење реализације програма/пројеката 
удружења, поднетих на Јавни конкурс за 
финансирање/суфинансирање програма-
пројеката удружења који су од јавног  интереса за 
Општину Мајданпек у 2018.години расписан 
Одлуком Општинског већа општине број 06-28/9 
од 24.05.2018.године. 

Комисија има 5 чланова. 
 

II 
У Комисију се именују: 
 

              Име и презиме Дужност 

1. Милош Јовановић , за председника 

2. Мирослав Тодоровић , за члана 

3. Никола Науновић , за члана 

4. Добривоје Божиновић , за члана 

5. Мирјана Цакић Младеновић , за члана 
 

III 
Задатак Комисије из тачке I овог Решења 

је спровођење поступка у складу са Јавним 
конкурсом за финансирање/суфинансирање 
програма-пројеката удружења који су од јавног  
интереса за Општину Мајданпек у 2018.години, 
као и Правилником о начину, поступку и 
критеријумима за избор програма и пројеката 
удружења који су од јавног интереса за општину 
Мајданпек. 
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IV 
 Решење доставити члановима Комисије и 
архиви Општине Мајданпек. 
 

V 
 Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено на званичној 
интернет страници општине Мајданпек 
(www.majdanpek.rs)  и "Службеном листу општине 
Мајданпек“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК  
Број: 06-28/10 од  24. маја 2018.године 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Дејан Вагнер, с.р. 
___________ 

1704 
На основу члана 64. став 1. тачка 11) 

Статута општине Мајданпек ("Службени лист 
општине Мајданпек", број 7/2008), a у склaду сa 
Локалним акционим планом запошљавања  
општине Мајданпек за 2018. годину ("Службени 
лист општине Мајданпек", броје 5/2018), 
Општинско веће Општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана 24.05.2018.године, донело је 
 

О Д Л У К У  
о расписивању Јавног позива за организовање 

спровођења јавних радова у 2018. години у 
општини Мајданпек 

 
I 

Расписује се Јавни позив за организовање 
спровођења јавних радова у 2018.години у 
општини Мајданпек.  
 

II 
Утврђује се текст Јавног позива за 

организовање спровођења јавних радова у 
2018.години у општини Мајданпек који је 
одштампан уз ову Одлуку и чини њен саставни 
део. 
 

III 
Ову Одлуку објавити у “Службеном листу 

општине Мајданпек”, средствима јавног 
информисања и на званичној интернет 
презентацији Општине Мајданпек 
(www.majdanpek.rs). 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК  
Број: 06-28/11 од  24. маја 2018.године 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Дејан Вагнер, с.р. 
___________ 

1705 
Ј А В Н И   П О З И В 

за организовање спровођења јавних радова  
у области одржавања и обнављања јавне 

инфраструктуре 
у 2018. години у општини Мајднпек 

 
I  ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 
Јавни радови су мера активне политике 

запошљавања која предвиђа одобравање 

средстава за запошљавање незапослених лица 
са евиденције Националне службе за 
запошљавање (у даљем тексту: Национална 
служба) и подразумева спровођење активности 
које предузима послодавац-извођач јавног рада, а 
које имају за циљ остварење одређеног 
друштвеног нтереса. 

Програм јавних радова намењен је радном 
ангажовању првенствено теже запошљивих 
незапослених лица и незапослених у стању 
социјалне потребе, ради очувања и унапређења 
радних способности незапослених, као и ради 
остваривања одређеног друштвеног интереса. 

Послодавац - извођач јавног рада може 
организовати спровођење јавних радова на којима 
се ангажују остала незапослена лица  само под 
условом да у укупном броју незапослених лица 
укључених у програм јавних радова има најмање 
50% незапослених лица по појединачној пријави, 
која припадају следећим категоријама теже 
запошљивих: 

1) радно способни корисници новчане 
социјалне помоћи; 

2) лица без квалификација/са ниским 
квалификацијама; 

3) вишкови запослених; 
4) млади до 30 година старости 
5) жене; 
6) лица која посао траже дуже од 12 

месеци. 
Јавне радове спроводи послодавац-

извођач јавног рада кога одређује Општина 
Мајданпек на снову јавног позива. 

Максимална дужина трајања јавног рада је 
3 месеца, у складу са расположивим 
финансијским средствима.                                                                 

Послодавац-извођач јавног рада подноси 
пријаву за спровођење јавног рада која садржи 
опис активности јавног рада (термин план) и број 
лица која се запошљавају 
 

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА 
 
За спровођење јавног рада Општина 

Мајданпек исплаћује послодавцу-извођачу јавног 
рада средства за зараду незапослених лица 
ангажованих на спровођењу јавног рада. 
Средства намењена за спровођење јавних радова 
користе се за: 

1) исплату накнаде за обављен посао 
лицима ангажованим на јавним радовима (по 
основу уговора о привременим и повременим 
пословима у висини до 18.000,00 динара на 
месечном нивоу за пун фонд радних часова 
односно сразмерно времену радног ангажовања 
на месечном нивоу, која се увећава за 
припадајући порез и доприносе за обавезно 
социјално осигурање); 

2) накнаду трошкова доласка и одласка 
са рада ангажованих лица (максимално до 2.000 
динара по лицу, за сваки месец ангажовања); 

3) накнаду трошкова спровођења 
јавних радова послодавцу (максимално до 
2.000 динара по лицу, једнократно, у зависности 
од трајања јавног рада); 

Уговором о привременим и повременим 
пословима утврдиће се број радних дана за свако 
лице укључено у јавни рад. 
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III ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА 
 
             Јавни радови се могу организовати и 
спроводити у областима: 

 одржавања и обнављања јавне 
инфраструктуре,  

 одржавања и заштите животне средине 
и природе 
 
       IV ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ 

 
            Право учествовања у поступку 
спровођења јавних радова имају: 

 Јавна предузећа и Јавна комунална 
предузећа  
  Послодавци - извођачи јавних радова 
морају имати седиште на подручју општине 
Мајданпек. 
 

Услови: 
            Право на доделу средстава за спровођење 
јавног рада послодавац-извођач јавног рада може 
да оствари под условом: 

 да запошљава најмање 50% 
незапослених лица по појединачној пријави, која 
припадају првенствено групи теже запошљивих 
незапослених лица, а у складу са стањем и 
потребама локалног тржишта рада утврђеним у 
ЛАПЗ. 

 да је у пријави за јавне радове навео 
детаљан опис и динамику активности јавног рада 
(термин план); 

 
Документација за подношење пријаве: 
 пријава за јавне радове на прописаном 

обрасцу; 
 фотокопија решења надлежног органа о 

упису у регистар, уколико подносилац 
пријаве није регистрован у АПР; 

 фотографије места извођења јавног 
рада – за јавне радове који се спроводе у области 
одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и 
одржавања и заштите животне 
средине и природе (максимално три фотографије 
за сваку локацију); 

  доказ о учешћу у финансирању, уколико 
се спровођење јавних радова финансира и из 
других извора. 
       Општина Мајданпек задржава право да 
тражи и друге доказе релевантне за 
одлучивање о одобравању спровођења јавних 
радова. 
 

Начин подношења пријаве 
       Пријава сe подноси Општини Мајданпек 
непосредно на писарници ОУ Мајданпек 
или поштом, на прописаном обрасцу, на адресу: 

 
Општина Мајданпек 

Комисија за спровођење Конкурса за реализацију  
Програма из ЛАПЗ општине Мајданпек за 

2018.годину 
Светог Саве бб 

19250 Мајданпек 
са назнаком: „ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА 
ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ 
РАДОВА  
У 2018.ГОДИНИ“ 

 Захтев се може добити на писарници 
Општинске управе општине Мајданпек или 
преузети са званичне интернет презентације 
општине Мајданпек: www.majdanpek.rs. 
 
 V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
  
            Одлука о одобравању спровођења јавних 
радова доноси се на основу провере и 
бодовања поднете пријаве за спровођење јавног 
рада. 
            Непотпуна документација неће се узимати 
у разматрање. 
 
            Провера поднетих пријава 
            Општина Мајданпек врши проверу 
поднетих пријава, односно проверу испуњености 
услова јавног позива и приложене документације. 

Пријем, обраду, проверу поднетих 
захтева, односно проверу испуњености услова 
Јавног 
позива и приложене документације врши Комисија 
за спровођење Конкурса за реализацију Програма 
из ЛАПЗ општине Мајданпек за 2018.годину 

 
Бодовање поднетих пријава 
Општина Мајданпек приликом бодовања 

пријаве за јавне радове узима у обзир 
следећe критеријумe: учешће подносиоца захтева 
или других извора у финансирању 
јавног рада, дужину трајања јавног рада и укупан 
планирани број незапослених лица. 
Општина Мајданпек задржава право да приликом 
одлучивања по поднетој пријави 
изврши корекцију дужине трајања и/или броја 
лица, у складу са расположивим износом 
средстава који је опредељен за реализацију ове 
мере активне политике запошљавања. 

 
            Одлука о одобравању спровођења 
јавних радова 

Одлуку о одобравању спровођења јавних 
радова доноси Општинско веће општине 
Мајданпек на предлог Комисије за спровођење 
Конкурса за реализацију Програма из ЛАПЗ 
општине Мајданпек за 2018.годину а по 
прибављеном мишљeњу Локалног савета за 
запошљавање. 
 

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 
Општина Мајданпек и послодавац-извођач 

јавног рада закључују уговор којим се 
уређују међусобна права и обавезе. 

Документација за закључивање 
уговора: 
 картон депонованих потписа и 
 термин план-уколико је у поступку 

разматрања пријаве за спровођење јавног рада 
извршена корекција броја лица и/или дужина 
трајања пројекта. 

 
            Почетком спровођења јавног рада сматра 
се датум пријаве на осигурање, односно 
почетак рада првог лица ангажованог на јавном 
раду. 
 Датум заснивања радног односа који је 
наведен у уговору о раду не може бити пре 
датума закључења уговора о спровођењу јавног 
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доношења Одлуке о одобравању спровођења 
јавних радова. 
 

Средства обезбеђења уговорних 
обавеза 

У случају да је послодавац-извођач јавног 
рада корисник буџетских средстава и није у 
могућности да приложи меницу, као средство 
обезбеђења уговорних обавеза прилаже се 
изјава одговорног лица да су обезбеђени сви 
предуслови за реализацију јавног рада. 
 

VII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА 
 

Послодавац-извођач јавног рада у обавези је 
да: 

 ангажује незапослено лице са 
евиденције НСЗ, са територије општине 
Мајданпек запосленог ангажованог на спровођењу 
јавног рада задржи у радном односу најмање у 
дужини трајања уговорне обавезе. У случају 
престанка радног односа запосленог, послодавац 
је у обавези да у року од 15 дана од дана 
престанка радног односа, заснује радни однос на 
одређено време са другим незапосленим лицем 
за преостало време трајања уговора; 

 организује заштиту и безбедност на 
раду запослених, у складу са законом и захтевом 
стандарда за конкретне послове јавног рада; 

 месечно врши исплату зарада 
запосленима у законским роковима на текући 
рачун лица; 

 месечно врши исплату накнаде 
трошкова за долазак и одлазак са рада 
запосленима ангажованим на спровођењу јавног 
рада; 

 Општини Мајданпек доставља доказе о 
уплати пореза и доприноса за обавезно социјално 
осигурање за запослене ангажоване на 
спровођењу јавног рада; 

 Општини Мајданпек доставља доказе о 
утрошку пренетих средстава за трошкове зараде; 

 Општини Мајданпек омогући контролу 
реализације уговорних обавеза и увид у сву 
потребну документацију и ток спровођења јавног 
рада; 

 Обавести Oпштину Мајданпек о свим 
променама које су од значаја за реализацију 
уговора, у року од осам дана од дана настанка 
промене. 
 

У случају да послодавац-извођач јавног 
рада не реализује обавезе дефинисане уговором, 
дужан је да врати исплаћена средства увећана за 
законску затезну камату од датума преноса 
средстава, у складу са уговором. 
 

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 

Јавни позив је отворен 8 дана од дана 
објављивања на званичнoj интернет презентацији 
општине Мајданпек (www.majdanpek.rs), огласној 
табли Општинске управе општине Мајданпек. 

Пријава сe подноси Општини Мајданпек 
непосредно на писарници ОУ Мајданпек или 
поштом, на прописаном обрасцу. Пријава се може 
добити непосредно на писарници ОУ Мајданпек 

или преузети са званичне интернет презентације 
општине Мајданпек www.majdanpek.rs. 

Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Мирјана Цакић Младеновић, тел: 060/ 
333 41 13. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК  
Број: 06-28/11 од  24. маја 2018.године 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Дејан Вагнер, с.р. 
___________ 

1706 
На основу члана 64. став 1. тачка 11) 

Статута општине Мајданпек ("Службени лист 
општине Мајданпек", број 7/2008), a у склaду сa 
Локалним акционим планом запошљавања  
општине Мајданпек за 2018. годину ("Службени 
лист општине Мајданпек", броје 5/2018), 
Општинско веће Општине Мајданпек, на седници 
одржаној дана 24.05.2018.године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању председника и чланова Комисија 

за спровођење конкурса за реализацију 
програма из ЛАПЗ општине Мајданпек за 

2018.годину 
 

I 
ИМЕНУЈУ СЕ у Комисију за спровођење 

конкурса за реализацију програма из ЛАПЗ 
општине Мајданпек за 2018.годину: 
  
 Дужност Име и презиме 

1. Председник Лидија Бинђеско 
2. члан Мирослав Тодоровић 
3. члан Мирјана Цакић Младеновић 
4. члан Драшко Поповић 
5. члан Марјан Мијуцић 

 
II 

Задатак Комисије из тачке I овог Решења, 
у складу са Локалним акционим планом 
запошљавања општине Мајданпек за 2018.годину, 
је спровођење административних процедура за 
реализацију програма из ЛАПЗ општине 
Мајданпек за 2018.годину, и то: 

 
Назив програма 

Подршка самозапошљавању 
Додатна подршка новом запошљавању и 
самозапошљавању 
Јавни радови у области одржавања и 
обнављања јавне инфраструктуре 

 
III 

 Решење доставити члановима Комисије и 
архиви Општине Мајданпек. 
 

IV 
 Ово Решење објавити у "Службеном листу 
општине Мајданпек“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК  
Број: 06-28/12 од  24. маја 2018.године 

                                                                                                                             
ПРЕДСЕДНИК, 

Дејан Вагнер, с.р. 
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 ____________ 
1707 

На основу члана 64. Статута општине Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", број 7/2008), 
Решењем о давању претходне сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине 
Републике Србије број 320-00-02417/2018-09 од 30.03.2018.године, a у склaду сa Програма мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Мајданпек за 2018. годину 
("Службени лист општине Мајданпек", бројеви 8/2018 и 8а/2018), Општинско веће Општине Мајданпек, на 
седници одржаној дана 24.05.2018.године, донело је 
 

О Д Л У К У  
о расписивању Јавног позива за подношење захтева за одобравање подстицаја у 2018.години 

 
I 

Расписује се Јавни позив за подношење захтева за одобравање подстицаја у 2018.години.  
 

II 
Утврђује се текст Јавног позива за подношење захтева за одобравање подстицаја у 2018.години који је 

одштампан уз ову Одлуку и чини њен саставни део. 
 
 

III 
Ову Одлуку објавити у “Службеном листу општине Мајданпек”, средствима јавног информисања и на 

званичној интернет презентацији Општине Мајданпек (www.majdanpek.rs). 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК  
Број: 06-28/13 од  24. маја 2018.године 

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Дејан Вагнер, с.р. 
___________ 

1708 
Ј А В Н И  П О З И В 

за подношење захтева за одобравање подстицаја у 2018.години 
 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Предмет Јавног позива 
 

У склaду сa Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја Општине Мајданпек за 2018. годину (у даљем тексту: Програм), Општинско веће општине Мајданпек 
расписује јавни позив за подношење захтева за одобравање подстицаја у 2018.години (у даљем тексту: Јавни 
позив), и то за: 

1. Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање); 
2. Подстицај за успостављање и јачање удружења у области пољопривреде; 
3. Подстицаје за спровођење одгајивачких програма. 

 
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 

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко 
осемењавање) 

Трошкови првог осемењавања од стране 
ветеринарских станица и пољопривредних 
газдинстава чији носилац или члан поседује уверење 
или сертификат за самостално осемењавање говеда 

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 

Подстицај за спровођење одгајивачких 
програма 

Трошкови основне одгајивачке организације на 
спровођењу одгајивачко селекцијских програма 
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 II УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ 
 

Лица која остварују право на подстицаје 
 

Право на подстицаје остварују: 
 

Подстицај Крајњи корисници 

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко 
осемењавање) 

Физичка лица (укључујући предузетнике) 
регистрована у Регистру пољопривредних 
газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и 
руралном развоју, и налазе се у активном статусу. 

Подстицај за успостављање и јачање удружења 
у области пољопривреде 

Активна удружења, задруге и друге асоцијације 
пољопривредних произвођача и прерађивача 
уписана у регистар привредних субјеката са 
седиштем на територији општине Мајданпек. 

Подстицај за спровођење одгајивачких 
програма 

Активна удружења, задруге и друге асоцијације 
пољопривредних произвођача и прерађивача 
уписана у регистар привредних субјеката са 
седиштем на територији општине Мајданпек и 
регистроване као основна одгајивачка организација 

 
Услови за остваривање права на одобравање подстицаја 

 
Право на одобравање подстицаја остварују лица ако испуњавају опште критеријуме: 

Подстицај Општи критеријуми 

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко 
осемењавање) 

- корисник  са пребивалиштем на територији 
Општине Мајданпек 

- да је уписан у Регистар пољопривредних 
газдинстава у складу са Правилником о начину и 
условима уписа и вођења регистра 
пољопривредних газдинстава, 

Подстицај за успостављање и јачање удружења 
у области пољопривреде 

— уколико је корисник правно лице или предузетник, 
мора бити у активном статусу и уписан у регистар 
привредних субјеката са седиштем на територији 
општине Мајданпек 

— 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; 

— корисник мора да је измирио доспеле јавне 
дажбине; 

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

Подстицај за спровођење одгајивачких 
програма 

— корисник правно лице које мора бити у активном 
статусу и уписан у регистар привредних субјеката 
са седиштем на територији општине Мајданпек 

— корисник регистрована основна одгајивачка 
организација уписана у рeгистaр oдгajивaчких 
oргaнизaциja и oргaнизaциja сa пoсeбним 
oвлaшћeњимa; 

— нема евидентираних доспелих неизмирених 
дуговања према јединици локалне самоуправе, по 
основу раније остварених подстицаја, субвенција; 
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 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 и то за: 

1. Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде; 
2. Подстицаје за спровођење одгајивачких програма. 

 
Читко попуњен и потписан односно оверен образац захтева са прописаном документацијом доставља 

се на следеће адресе: 
 

Подстицај Адреса за подношење захтева 

Регрес за репродуктивни материјал 
(вештачко осемењавање) 

Фондација за локални економски развој општине 
Мајданпек 
Канцеларија у Мајданпеку 
Трг ослобођења 19, 19250 Мајданпек 
Канцеларија у Доњем Милановцу 
Краља Петра I 14, 19220 Доњи Милановац 

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 2018.год.  
(Мера 102)  – НЕ ОТВАРАТИ“ 

Подстицај за спровођење одгајивачких 
програма 

у затвореној коверти са назнаком: 
 
Општина Мајданпек 
Светог Саве бб 
19250 Мајданпек  
„Захтев за остваривање подстицаја у 2018.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 

Регрес за репродуктивни материјал 
(вештачко осемењавање) 

до утрошка расположивих средстава, најкасније до 
31.10.2018.године до 15 часова 

Подстицај за успостављање и јачање 
удружења у области пољопривреде 

до утрошка расположивих средстава, најкасније до 
31.10.2018.године до 15 часова 

Подстицај за спровођење одгајивачких 
програма 

до утрошка расположивих средстава, најкасније до 
31.10.2018.године до 15 часова 

 
Документација за одобравање права на подстицаје 

 
Уз Захтев за одобравање права на подстицаје доставља се за: 

 

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 

1. фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта носиоца РПГ 
2. потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за текућу годину из Регистра - Управа за трезор, 

филијала Зајечар, Експозитура Мајданпек (копија) 
3. извод из Регистра пољопривредних газдинстава о сточном фонду - Управа за трезор, филијала Зајечар, 

Експозитура Мајданпек (копија)  
4. картон за вештачко осемењавање крава издат у периоду 01.11.2017- 31.10.2018. године (копија) 
5. пасош за осемењено грло (копија) 
6. Уговор са пословном банком о отварању наменског текућег рачуна (копија) 
7. доказ о уплати општинске административне таксе  
8. Потврда ФЛЕР-а о комплетности документације уз захтев. 
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Подстицај за успостављање и јачање удружења у области пољопривреде 

1. Образац 2 – Опис програма 
2. Образац 3 – Изјава чланова задруге/удружења пољопривредних произвођача и прерађивача 
3. извод из Регистра привредних субјеката (копија) 
4. Годишњи план и програм рада организације пољопривредних произвођача (копија) 
5. копија Уговора уколико постоје и други извори финансирања 
6. Уговор са пословном банком о отварању текућег рачуна (копија) 
7. картон депонованих потписа (копија) 
8. доказ о уплати општинске административне таксе  
9. Потврда ФЛЕР-а о комплетности документације уз захтев. 
 

Подстицај за спровођење одгајивачких програма 

1. Образац 2 – Опис програма рада 
2. Образац 3 – Изјава чланова задруге/удружења пољопривредних произвођача и прерађивача 
3. Извод из Регистра одгајивачких организација и организација са посебним овлашћењима (копија) 
4. извод из Регистра привредних субјеката не старији од три месеца од дана подношења захтева (копија) 
5. Годишњи програм рада одгајивачке организације оверен од стране главне одгајивачке организације  

(копија) 
6. копија Уговора уколико постоје и други извори финансирања 
7. Уговор са пословном банком о отварању текућег рачуна (копија) 
8. картон депонованих потписа (копија) 
9. доказ о уплати општинске административне таксе  
10. Потврда ФЛЕР-а о комплетности документације уз захтев. 
 

Административна обрада захтева за одобравање права на подстицаје 
 

Административну проверу примљених захтева у смислу комплетности, административне 
усаглашености и прихватљивости захтева врши за: 

Регрес за репродуктивни материјал 
(вештачко осемењавање) 

Фондација за локални економски развој општине Мајданпек 

Подстицај за успостављање и јачање 
удружења у области пољопривреде 

Комисија за спровођење Конкурса за реализацију Програма 
мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја Општине Мајданпек за 2018. годину 

Подстицај за спровођење одгајивачких 
програма 

Комисија за спровођење Конкурса за реализацију Програма 
мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја Општине Мајданпек за 2018. годину 

 
Административна обрада Захтева за одобравање права на подстицаје,  врши се провером података из 

захтева, документације приложене уз захтев као и службених евиденција.  
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 за успостављање и јачање удружења у области пољопривреде 
истог подносиоца поднет у периоду трајања Јавног позива, се одбацује. 

Сваки наредни Захтев за подстицај за спровођење одгајивачких програма истог подносиоца поднет у 
периоду трајања Јавног позива, се одбацује. 

 
Решење о одобравању права на подстицаје 

 
Додела и исплата подстицаја по Јавном позиву одобравају се, до утрошка средстава одређених овим 

Јавним позивом, и то за: 
Регрес за репродуктивни материјал 
(вештачко осемењавање) 

Решењем Одељења за финансије, буџет и трезор Општинске 
управе Мајданпек по редоследу подношења захтева 

Подстицај за успостављање и јачање 
удружења у области пољопривреде 

Одлуком о расподели и коришћењу подстицајних средстава 
Општинског већа општине Мајданпек. 
Подршка се додељује у облику бесповратне финансијске 
помоћи. 

Подстицај за спровођење одгајивачких 
програма 

Одлуком о расподели и коришћењу подстицајних средстава 
Председника општине Мајданпек. 
Подршка се додељује у облику бесповратне финансијске 
помоћи, а међусобна права и обавезе биће регулисана 
Уговором између корисника средстава и Општине 
Мајданпек. 
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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 2018.годину ("Службени лист општине Мајданпек", бр. 38/2017) у 
укупном износу од 3.000.000,00 динара, у оквиру:   

 
 Раздела 4, Глава 4.01 – ОПШТИНСКА УПРАВА,  

Програмска класификација 0101/ 0101-0001 
ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 
ПА: Мере подршке руралном развоју,  
Позиција 90, Економска класификација 451– Текуће субвенције за пољопривреду, 
у износу од 1.000.000 динара 

 Раздела 4, Глава 4.01 – ОПШТИНСКА УПРАВА,  
Програмска класификација 0101/ 0101-0001 
ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 
ПА: Мере подршке руралном развоју,  
Позиција 91, Економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, 
у износу од 2.000.000 динара 

 
Износ подстицаја 

 
Подстицаји се утврђују у износу од: 
 

Подстицај Износ подстицаја по кориснику 

Регрес за репродуктивни материјал 
(вештачко осемењавање) 

до 75% од економске вредности осемењавања, а 
максимално 2.000,00 динара по приплодном грлу у 
периоду од 01.11.2017. до 31.10. 2018.године.  

Подстицај за успостављање и јачање 
удружења у области пољопривреде 

 за постојећа активна удружења - до 80% од 
укупног износа тражених средстава, а 
максимално 200.000 динара. 

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

Напомена: новоформирана удружења – регистрована 
од 01.01.2018.године 

Подстицај за спровођење одгајивачких 
програма 

до 100% вредности трошкова програма, а максимално 
1.200.000,00 динара 

 
Остале информације 

 
Јавни позив за подношење захтева за одобравање подстицаја у 2018.години се објављује у 

“Службеном листу општине Мајданпек”, средствима јавног информисања и на званичној 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. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК  

Број: 06-28/13 од  24. маја 2018.године 
 

ПРЕДСЕДНИК, 
Дејан Вагнер, с.р. 

___________ 
1709 

На основу члана 64. Статута општине Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", број 7/2008), 
члана17 Правилника 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 ("Службени лист општине Мајданпек", број 6/2018), Програма мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Мајданпек за 2018. годину 
("Службени лист општине Мајданпек", бројеви 8/2018 и 8a/2018) и  Решења о давању претходне сагласности 
Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије 320-00-02417/2018-09 од 
30.03.2018.године, Општинско веће Општине Мајданпек, на седници одржаној дана 24.05.2018.године, донело 
је 

О Д Л У К У 
о објављивању јавног конкурса за инвестиције  

у физичку имовину пољопривредних газдинстава у 2018. години 
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 I 
Објављује се јавни конкурс за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у 2018. години. 
 

II  
Текст јавног конкурса гласи: 
 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С  
за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у 2018. години 

 
1. НАМЕНА СРЕДСТАВА 

 
Расписује се Јавни конкурс за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у 2018. 
години у циљу развоја пољопривреде и руралног развоја за следећу меру подршке за спровођење 
пољопривредне политике: 
 
Мера 101 ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ 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  

 
2. НАЧИН РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

Расподела средстава по Програму врши се на основу Јавног конкурса који ће бити отворен до утрошка 
расположивих средстава, најкасније до 31.10.2018.године. 
У току Конкурса може се поднети више захтева за доделу средстава али ће бити додељена  само за један 
захтев за напред наведену меру. 
Право подношења захтева имају физичка лица (укључујући предузетнике) 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”, бр. 17/13, 102/15, 6/16 и 46/17) 

- 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 мора да је измирио доспеле јавне дажбине; 
- наменски користи и не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у 

периоду од пет година од дана набавке; 
- уколико је корисник правно лице или предузетник, мора бити у активном статусу и уписан у регистар 

привредних субјеката 
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Специфични критеријуми  
 

НАЗИВ СЕКТОРА НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ 
НЕОПХОДНИ УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ КОРИСНИК 

СЕКТОР 
МЛЕКО 

Набавка квалитетних приплодних грла 
млечних раса: говеда, оваца и коза 

 пољопривредна газдинства која, на крају 
инвестиције поседују у свом власништву, 
односно у власништву члана РПГ 3-100 
квалитетних приплодних грла говеда млечних 
раса, 10-300 приплодних грла оваца и коза. 

 
 пољопривредна газдинства која  у свом 

власништву или у закупу поседују минимум 
0,5 ха обрадиве површине по грлу говеда,  

  
 пољопривредна газдинства која  у свом 

власништву или у закупу поседују минимум 
0,15 ха обрадиве површине по грлу овце 

 
 пољопривредна газдинства која  у свом 

власништву или у закупу поседују минимум 
0,10 ха обрадиве површине по грлу козе 

 

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

 пољопривредна газдинства која поседују  у 
свом власништву, односно у власништву 
члана РПГ1 - 19 млечних крава,  

 пољопривредна газдинства која  у свом 
власништву или у закупу поседују минимум 
0,5 ха обрадиве површине по грлу млечних 
крава,  

 
 пољопривредна газдинства која поседују  у 

свом власништву, односно у власништву 
члана РПГ1- 15 приплодних грла оваца, 

 пољопривредна газдинства која  у свом 
власништву или у закупу поседују минимум 
0,15 ха обрадиве површине по грлу овце 

 
 пољопривредна газдинства која поседују  у 

свом власништву, односно у власништву 
члана РПГ 1- 10 приплодних грла коза,  

 пољопривредна газдинства која  у свом 
власништву или у закупу поседују минимум 
0,10 ха обрадиве површине по грлу козе 

 
 пољопривредна газдинства која поседују  у 

свом власништву, односно у власништву 
члана РПГ 1 - 5 приплодних грла свиња, 

 пољопривредна газдинства која  у свом 
власништву или у закупу поседују минимум 
0,10 ха обрадиве површине по грлу свиње 

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) 

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) 

Опрема за фиксне ограде и електричне 
ограде за пашњаке/ливаде 

Машине за примарну обраду земљишта 

Машине за допунску обраду земљишта 

Машине за ђубрење земљишта 

Машине за сетву 

Машине за заштиту биља 

Машине за убирање односно скидање 
усева 

Машине за транспорт 

Машине и опрема за наводњавање усева 

 



13                     БРОЈ 9               “СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК”                          28. мај  2018. 

 

СЕКТОР 
МЕСО 

Набавку квалитетних приплодних грла говеда, 
оваца, коза и свиња које се користе за 
производњу меса   

 пољопривредна газдинства која на крају 
инвестиције у свом власништву, односно у 
власништву члана РПГпоседују: 3-100 грла 
квалитетних приплодних говеда товних 
раса, или 10-300 квалитетних приплодних 
грла оваца/коза, или 5-100 грла 
квалитетних приплодних крмача 

 
 пољопривредна газдинства која  у свом 

власништву или у закупу поседују минимум 
0,5 ха обрадиве површине по грлу говеда,  

 . 
 пољопривредна газдинства која  у свом 

власништву или у закупу поседују минимум 
0,15 ха обрадиве површине по грлу овце, 

 
 пољопривредна газдинства која  у свом 

власништву или у закупу поседују минимум 
0,10 ха обрадиве површине по грлу козе, 

 
 пољопривредна газдинства која  у свом 

власништву или у закупу поседују минимум 
0,10 ха обрадиве површине по грлу свиње  

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) 

 пољопривредна газдинства која у Регистру 
објеката (у складу са Правилником о 
регистрацији, односно одобравању објеката за 
узгој, држање и промет животиња- Службени 
гласник РС, 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. 

 
 пољопривредна газдинства која  у свом 

власништву или у закупу поседују минимум 0,5 
ха обрадиве површине по грлу говеда,  

 . 
 пољопривредна газдинства која  у свом 

власништву или у закупу поседују минимум 0,15 
ха обрадиве површине по грлу овце, 

 
 пољопривредна газдинства која  у свом 

власништву или у закупу поседују минимум 0,10 
ха обрадиве површине по грлу козе, 

 
 пољопривредна газдинства која  у свом 

власништву или у закупу поседују минимум 0,10 
ха обрадиве површине по грлу свиње. 

Изградња/реконструкција као и опремање 
објеката за гајење крмача и производњу прасади 
за тов 
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.) 
Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови 
за усмеравање и обуздавање животиња 

Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за 
пашњаке/ливаде 

Машине за примарну обраду земљишта 

Машине за допунску обраду земљишта 

Машине за ђубрење земљишта 

Машине за сетву 

Машине за заштиту биља 

Машине за убирање односно скидање усева 

Машине за транспорт 

Машине и опрема за наводњавање усева 
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СЕКТОР 
ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ, 

ПОВРЋЕ 
(укључујући 
печурке) и 

цвеће 

Подизање и опремање пластеника за 
производњу поврћа, воћа, цвећа и 
расадничку производњу 

 пољопривредна газдинства која имају  
мање од 2 ха јагодичастог воћа и 
хмеља; мање од 5 ха другог воћа; 0,1 
– 50 ха цвећа;  0,2 – 100 ха винове 
лозе. 

 
 пољопривредна газдинства са 

капацитетом мањим од 0,5 ха  
пластеника  или мањим од 3 ха  
производње поврћа на отвореном 
простору у моменту подношења 
захтева за коришћење подстицаја.  

Подизање/набавка жичаних ограда око 
вишегодишњих засада 

Набавка опреме и уређаја за додатно 
осветљење и засењивање биљака при 
производњи у заштићеном простору 
Набавка опреме и уређаја за припрему 
земљишта и супстрата за гајење биљака при 
производњи у заштићеном простору 
Набавка опреме и уређаја за заштиту биља 
и стерилизацију земљишта и супстрата при 
производњи у заштићеном простору 

Набавка   бокс палета за транспорт и 
складиштење производа 

Набавка опреме-линија за чишћење и прање 
производа 

Набавка опреме-линија за бербу, сортирање 
и калибрирање производа  

Набавка опреме-линија за паковање и 
обележавање производа 

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

Опрема за вентилацију и опрема за 
принудну вентилацију 

Опрема/механизација за заштиту од мраза 

Машине за примарну обраду земљишта 

Машине за допунску обраду земљишта 

Машине за ђубрење земљишта 

Машине за сетву 

Машине за садњу 

Машине за заштиту биља 

Машине за убирање односно скидање усева 

Машине за транспорт 

Машине, уређаји и опрема за наводњавање 
усева  

СЕКТОР ОСТАЛИ 
УСЕВИ (житарице, 

индустријско, 
ароматично и 

зачинско биље и 
др) 

Машине за примарну обраду земљишта  
 
 

 пољопривредна газдинства која, 
имајумање од 50 ха земљишта 
под осталим усевима. 

Машине за допунску обраду земљишта 

Машине за ђубрење земљишта 
Машине за сетву 

Машине за садњу 

Машине за заштиту биља 
Машине за убирање односно скидање 
усева 

Машине за транспорт 

Машине и опрема за наводњавање усева 
СЕКТОР 
ПЧЕЛАРСТВО 

Набавка нових пчелињих друштава   пољопривредна газдинства која  
имају 5- 500 кошница 

Набавка опреме за пчеларство 

СЕКТОР 
АКВАКУЛТУРА 

Набавка нове опреме за рибњаке  

 поседовање  минимум 100 ком 
конзумне рибе 

 поседовање  годишње дозволе 
за привредни риболов  
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 Право на подстицај може се остварити за  
 
Сектор-Млеко:  
Приплодна грла млечних раса говеда: за набавку највише 3 грла стоке. Износ подстицаја по кориснику је до 30%  
од укупног износа средстава (набавна вредност без ПДВ-а), а максимално 100.000 динара по грлу стоке. 
Приплодна грла млечних раса оваца: за набавку највише 10 грла стоке. Износ подстицаја по кориснику је до 50%  
од укупног износа средстава (набавна вредност без ПДВ-а), а максимално 8.000 динара по грлу стоке. 
Приплодна грла млечних раса коза: за набавку највише 5 грла стоке. Износ подстицаја по кориснику је до 50%  од 
укупног износа средстава (набавна вредност), а максимално 8.000 динара по грлу стоке. 
Набавка половне опреме: Износ подстицаја по кориснику је до 50% од укупне набавне вредности без ПДВ-а, а 
максимално 50.000,00 динара. 
Набавка нове опреме: Износ подстицаја по кориснику је до 50% од укупне набавне вредности без ПДВ-а, а 
максимално 100.000,00 динара. 
 
Сектор-Месо:  
Говеда: за набавку највише 3 грла стоке. Износ подстицаја по кориснику је до 50%  од укупног износа средстава 
(набавна вредност без ПДВ-а), а максимално 100.000 динара по грлу стоке. 
Овце: за набавку највише 10 грла стоке. Износ подстицаја по кориснику је до 50%  од укупног износа средстава 
(набавна вредност без ПДВ-а), а максимално 8.000 динара по грлу стоке. 
Козе: за набавку највише 5 грла стоке. Износ подстицаја по кориснику је до 50%  од укупног износа средстава 
(набавна вредност), а максимално 8.000 динара по грлу стоке. 
Свиње: за набавку највише 10 грла стоке. Износ подстицаја по кориснику је до 50%  од укупног износа средстава 
(набавна вредност), а максимално 8.000 динара по грлу стоке. 
Набавка половне опреме: Износ подстицаја по кориснику је до 50% од укупне набавне вредности без ПДВ-а, а 
максимално 50.000,00 динара. 
Набавка нове опреме: Износ подстицаја по кориснику је до 50% од укупне набавне вредности без ПДВ-а, а 
максимално 100.000,00 динара. 
 
Сектор- Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће:  
Набавка половне опреме: Износ подстицаја по кориснику је до 50% од укупне набавне вредности без ПДВ-а, а 
максимално 50.000,00 динара. 
Набавка нове опреме: Износ подстицаја по кориснику је до 50% од укупне набавне вредности без ПДВ-а, а 
максимално 100.000,00 динара. 
 
Сектор- Остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др): Право на подстицај може се 
остварити за 
Набавка половне опреме: Износ подстицаја по кориснику је до 50% од укупне набавне вредности без ПДВ-а, а 
максимално 50.000,00 динара. 
Набавка нове опреме: Износ подстицаја по кориснику је до 50% од укупне набавне вредности без ПДВ-а, а 
максимално 100.000,00 динара. 
 
Сектор Пчеларство: Право на подстицај може се остварити за  
Набавку нових пчелињих друштава и опреме за пчеларство: Износ подстицаја по кориснику је до 65% од укупне 
набавне вредности без ПДВ-а, а максимално 80.000,00 динара. 
Сектор- Аквакултура: Право на подстицај може се остварити за 
Набавка половне опреме: Износ подстицаја по кориснику је до 50% од укупне набавне вредности без ПДВ-а, а 
максимално 50.000,00 динара. 
Набавка нове опреме: Износ подстицаја по кориснику је до 50% од укупне набавне вредности без ПДВ-а, а 
максимално 100.000,00 динара. 
 
Средстава за реализацију планирана Одлуком о буџету општине Мајданпек за 2018.годину ("Службени лист 
општине Мајданпек", бр. 38/2017) у оквиру:   

 Раздела 4, Глава 4.01 – ОПШТИНСКА УПРАВА,  
Програмска класификација 0101/ 0101-0001 
ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 
ПА: Мере подршке руралном развоју,  
Позиција 90, Економска класификација 451– Текуће субвенције за пољопривреду, 
у износу од 8.000.000 динара 
 

Конкурсна документација и Смернице за апликанте могу 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) . 
 
Пријем захтева по Јавном конкурсу врши Фондација за локални економски развој општине Мајданпек.  
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Захтеви се достављају у затвореној коверти са назнаком: 
Општина Мајданпек 

Светог Саве бб 
19250 Мајданпек  

„ Конкурс за инвестиције у физичку имовину ПГ  – НЕ ОТВАРАТИ“. 
 
Захтеви достављени поштом, е-маилом и факсом неће бити разматрани.  
Крајњи рок за достављање захтева је 31.10.2018.год. до 15 часова.   
 

III 
Текст конкурса објавити у “Службеном листу општине Мајданпек”, средствима јавног информисања и на званичној 
интернет презентацији општине Мајданпек (www.majdanpek.rs). 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК  
Број: 06-28/14 од  24. маја 2018.године  

ПРЕДСЕДНИК, 
Дејан Вагнер, с.р. 

___________ 
1710 

На основу члана 64. Статута општине Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", број 7/2008), а у 
складу са Програмома мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 
Општине Мајданпек за 2018. годину ("Службени лист општине Мајданпек", бројеви 8/2018 и 8а/2018) и Правилником 
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 
("Службени лист општине Мајданпек", број 6/2018), Општинско веће општине Мајданпек на седници одржаној дана 
24.05.2018.године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за реализацију мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја Општине Мајданпек за 2018. годину 

 
I 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за за реализацију мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја Општине Мајданпек за 2018. годину. 

Комисија има 5 чланова. 
  

II 
У Комисију се именују: 

  Име и презиме Дужност 

1. Јасмина Стефановић , за председника 
2. Марко Тодоровић , за члана 
3. Ненад Радић , за члана 
4. Марина Јоновић , за члана 
5. Мирјана Цакић Младеновић , за члана 

 
III 

Задаци Комисије из тачке I овог Решења су:  
1. спровођење административних процедура за реализацију мера подршке из Јавног позива за 

подношење захтева за одобравање подстицаја у 2018.години, број 06-28/13 од 24.05.2018.године, и то: 
 

Назив мере шифра мере 
Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде 102 
Подстицаји за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања 
одгајивачких циљева у сточарству 401 

 
2. спровођење поступка за доделу подстицаја по Јавном конкурсу за инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава у 2018. години, број 06-28/14 од 24.05.2018.године. 
 

IV 
 Решење доставити члановима Комисије и архиви Општине Мајданпек. 

 
V 

 Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Мајданпек“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК  
Број: 06-28/15 од  24. маја 2018.године  

ПРЕДСЕДНИК, 
Дејан Вагнер, с.р. 
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___________ 

1711 
На основу члана 64. Статута општине Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", број 7/2008), 

Решења о давању претходне сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике 
Србије број 320-00-02417/2018-09 од 30.03.2018.године, a у склaду сa Програма мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Мајданпек за 2018. годину ("Службени лист 
општине Мајданпек", бројеви 8/2018 и 8а/2018), Општинско веће Општине Мајданпек, на седници одржаној дана 
24.05.2018.године, донело је 
 

О Д Л У К У  
о расписивању Јавног позива за подношење захтева за остваривање права на  подстицај  

зa рaзвoj oвчaрствa  кao пoљoприврeдeнe дeлaтнoсти у 2018.години 
 

I 
Расписује се Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на  подстицај зa рaзвoj oвчaрствa  

кao пoљoприврeдeнe дeлaтнoсти у 2018.години.  
 

II 
Утврђује се текст Јавног позива за подношење захтева за остваривање права на  подстицај зa рaзвoj 

oвчaрствa  кao пoљoприврeдeнe дeлaтнoсти у 2018.години који је одштампан уз ову Одлуку и чини њен саставни 
део. 

 
III 

Ову Одлуку објавити у “Службеном листу општине Мајданпек”, средствима јавног информисања и на 
званичној интернет презентацији Општине Мајданпек (www.majdanpek.rs). 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК  
Број: 06-28/16 од  24. маја 2018.године  

ПРЕДСЕДНИК, 
Дејан Вагнер, с.р. 

___________ 
1712 

Ј А В Н И  П О З И В 
за подношење захтева за остваривање права на  подстицај  

зa рaзвoj oвчaрствa  кao пoљoприврeдeнe дeлaтнoсти у 2018.години 
 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Предмет Јавног позива 
 

У склaду сa Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја Општине Мајданпек за 2018. годину (у даљем тексту: Програм), Општинско веће општине Мајданпек 
расписује јавни позив за подношење захтева за остваривање права на  подстицај  
зa рaзвoj oвчaрствa  кao пoљoприврeдeнe дeлaтнoсти у 2018.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 oвчaрствa  кao пoљoприврeдeнe 

дeлaтнoсти. 
Подстицај се додељује у облику бесповратне помоћи а укључује набавку и доделу матичних стада за 

најмање 10 пољопривредних газдинстава. 
напомена: матично стадо од 16 јагањаца (15 женки и 1 мужјак), расе сврљишка овца 
 

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. 
 

Услови за остваривање права на одобравање подстицаја 
 
Право на одобравање подстицаја остварују лица ако испуњавају опште и специфичне критеријуме. 
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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”, бр. 17/13, 102/15, 6/16 и 46/17) 

- 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 мора да је измирио доспеле јавне дажбине; 
- 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  
 пољопривредна газдинства која, на крају инвестиције поседују у свом власништву, односно у 

власништву члана РПГ 10-300 приплодних грла оваца; 
 пољопривредна газдинства која  у свом власништву или у закупу поседују минимум 0,15 ха обрадиве 

површине по грлу овце; 
 пољопривредна газдинства која у Регистру објеката (у складу са Правилником о регистрацији, односно 

одобравању објеката за узгој, држање и промет животиња- Службени гласник РС, 36-2017) имају регистроване 
објекте са капацитетима за тов/узгој: мање од 20 јунади и/или мање од 150 грла приплодних оваца/коза. 
 

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. 
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 овчарства  – НЕ ОТВАРАТИ“ 

 
Захтеви достављени поштом, е-маилом и факсом неће бити разматрани.  
Пријем захтева по врши Фондација за локални економски развој општине Мајданпек.  

 
Рокови за подношење Захтева за одобравање права на подстицаје 

 
 Крајњи рок за достављање захтева је 27.06.2018.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 РПГ 
2. потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за текућу годину из Регистра - (копија) 
3. извод из Регистра пољопривредних газдинстава о сточном фонду (копија)  
4. извод из Регистра пољопривредних газдинстава о структури биљне производње (копија) 
5. Регистар објеката у складу са Правилником о регистрацији, односно одобравању објеката за узгој, 

држање и промет животиња (Службени гласник РС, 36-2017), 
 5.1. потврда о упису објекта или 
 5.2. потврда о поднетом захтеву за упис објекта 
6. Изјава о незапослености  - само ако је подносилац захтева незапослено лице; 
7. Изјава о чланству у удружењу пољопривредних произвођача и прерађивача  - само ако је подносилац 

захтева члан удружења пољопривредних произвођача и прерађивача 
8. Документ којим се доказује статус самохраног родитеља (копија) 
9. доказ о уплати општинске административне таксе  
10. Потврда ФЛЕР-а о комплетности документације уз захтев. 

Административна процедура за одобравање права на подстицаје 
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 Административну проверу примљених захтева у смислу комплетности, административне усаглашености и 
прихватљивости инвестиције, бодовање и рангирање прихватљивих захтева врши Комисија имановане од стране 
Општинског већа Општине Мајданпек. 

Административна обрада Захтева за одобравање права на подстицаје,  врши се провером података из 
захтева, документације приложене уз захтев као и службених евиденција.  

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. 
 Комисија сачињава: 

 прелиминарну ранг листу (према бодовима за критеријуме за избор од редног број 1 до 10, 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 11 и сумирања свих бодова), 

 записник о спроведеном поступку бодовања и рангирања. 
Коначну одлуку о расподели и коришћењу подстицаја за инвестиције у физичка средства пољопривредних 

газдинстава зa рaзвoj oвчaрствa кao пoљoприврeдeнe дeлaтнoсти доноси Општинско веће општине Мајданпек. 
Подстицај се додељује у облику бесповратне помоћи а укључује набавку и доделу матичних стада оваца. 

Међусобна права и обавезе биће регулисана Уговором између корисника подстицајх 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 и извршење оуговорних обавеза 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 Подносилац захтева је жена 
не 0 

да 15 

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

не 0 

да 15 

4 Једнородитељска домаћинства 
уз приложену 

документацију која 
доказује самохраност 

5 

5 
Дa ли имa издржaвaних члaнoвa (дeцa, ђaци, студeнти и 
стaриjи прeкo 65 гoдинa бeз пeнзиje) 

 

5 бодова  
по издржаваном 

члану 
(максимално 15 

бодова) 

6 
Брoj члaнoвa пољопривредног газдинства кojи имajу плaту 
или примaњa из других извoрa нe рaчунajући 
пoљoприврeдну дeлaтнoст 

2 и више 5 

1 10 

0 20 

7 
Подносилац је члан удружења пољопривредних 
произвођача 

не 0 
да 10 

8 
Брoj члaнoвa пољопривредног газдинства aнгaжoвaних у 
пoљoприврeднoj дeлaтнoсти 

1 или 2 5 
3 или 4 10 

5 или више 15 

9 Пoвршинa oбjeктa зa смeштaj oвaцa 
до 30м

2 
10 

више од 30м
2 

20 

10 
Искуствo у стoчaрству нa oснoву брoja 
грлa кoje пољопривредно газдинство трeнутнo пoсeдуje 

немају оваца 0 
од 1 до 10 оваца 10 
од 10 до 20 оваца 20 

11 Капацитети за управљање пољопривредном производњом 

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

11.2 
Да ли ће пољопривредна производња бити унапређена 
након доделе подстицаја 

да 15 
не 0 

11.3 Да ли је пољопривредна производња одржива 
да 15 
не 0 
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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 2018.годину ("Службени лист општине Мајданпек", бр. 38/2017) у укупном 
износу од 5.000.000,00 динара, у оквиру:   

 
 Раздела 4, Глава 4.01 – ОПШТИНСКА УПРАВА,  

Програмска класификација 0101/ 0101-0001 
ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 
ПА: Мере подршке руралном развоју,  
Позиција 90, Економска класификација 451– Текуће субвенције за пољопривреду, 

 
Остале информације 

 
Јавни позив за подношење захтева за одобравање подстицаја у 2018.години се објављује у “Службеном 

листу општине Мајданпек”, средствима јавног информисања и на званичној 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. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК  
Број: 06-28/16 од  24. маја 2018.године  

 
ПРЕДСЕДНИК, 

Дејан Вагнер, с.р. 
___________ 

1713 
На основу члана 64. Статута општине Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", број 7/2008), а у 

складу са Програмома мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 
Општине Мајданпек за 2018. годину ("Службени лист општине Мајданпек", бројеви 8/2018 и 8а/2018) и Решењем 
о давању претходне сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије 
број 320-00-02417/2018-09 од 30.03.2018.године, Општинско веће општине Мајданпек на седници одржаној дана 
24.05.2018.године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за спровођење Јавног позива за остваривање права на  подстицај  

зa рaзвoj oвчaрствa  кao пoљoприврeдeнe дeлaтнoсти у 2018.години 
 

I 
 ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење Јавног позива за остваривање права на  подстицај  зa рaзвoj 
oвчaрствa  кao пoљoприврeдeнe дeлaтнoсти у 2018.години. 

Комисија има 5 чланова. 
  

II 
У Комисију се именују: 

  Име и презиме Дужност 

1. Александар Васиљевић , за председника 
2. Милан Траиловић , за члана 
3. Милош Марановић , за члана 
4. Ненад Радић , за члана 
5. Нинослава Урзикић , за члана 

 
III 

Задатак Комисије из тачке I овог Решења је спровођење административне процедуре за одобравање 
права на подстицаје по Јавном позиву за остваривање права на подстицај зa рaзвoj oвчaрствa кao 
пoљoприврeдeнe дeлaтнoсти у 2018.години, број 06-28/16 од 24.05.2018.године. 
 

IV 
 Решење доставити члановима Комисије и архиви Општине Мајданпек. 
 

V 
 Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Мајданпек“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК  
Број: 06-28/17 од  24. маја 2018.године  

ПРЕДСЕДНИК, 
Дејан Вагнер, с.р. 
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