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2179
На основу члана 31. Закона о туризму
(‘’Службени гласник Републике Србије’’, број 17/19)
и члана 64. став 1. тачка 11) Статута општине
Мајданпек („Сл.лист општине Мајданпек“, број 7/08 и
42/18), а у складу са чланом 12. став 1. тачка 5) и
чланом 16. став 1. тачка 7) Одлуке о измени
оснивачког акта Туристичке организације општине
Мајданпек („Службени лист општине Мајданпек“,
број 8/17), Општинско веће општине Мајданпек, на
52.седници одржаној дана 08. јула 2020.године
доноси
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији радних
места
у Туристичкој
организацији општине
Мајданпек, број 47/2020 од 16.06.2020.године, на
који је сагласност дао Управни одбор Туристичке
организације општине Мајданпек (број 55-1/2020 од
23.06.2020.године).
II
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу општине
Мајданпек“.
III
Решење доставити:
 Туристичкој организацији општине
Мајданпек
 Одељењу
за
привреду,
јавне
делатности и заједничке послове
 Архиви Општине
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број 022-3 од 08. јула 2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Поповић, с.р.
___________
2180
На основу чланoва 4., 5. и 6. Правилника о
критеријумима и поступку
доделе средстава
удружењима за реализовање програма од јавног
интереса ("Службени лист општине Мајданпек", број
7/20), 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
16/18), Одлуке о буџету општине Мајданпек за
2019. годину (''Сл. лист општине Мајданпек'', број
40/19 и 12/20) и члана 64. Статута општине
Мајданпек ("Службени лист општине

9.јул 2020.

ЦЕНА:
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:

Мајданпек", број 7/08 и 42/18), Општинско веће
општине Мајданпек на 52.седници одржаној
08.07.2020.године, донело је
ОДЛУКУ
о расписивању јавног конкурса за доделу
средстава за реализацију програма удружења
који су од јавног интереса у 2020.години
Члан 1.
Овом одлуком уређује се расписивање
Јавног конкурса за доделу средстава за реализацију
програма удружења који су од јавног интереса у
2020.години у општини Мајданпек, образовање
комисије, садржина, текст и начин објављивања
јавног конкурса.
Члан 2.
Одлуком о буџету општине Мајданпек
(„Сл.лист општине Мајданпек“ број 40/19 и 12/20) за
јавни конкурс из члана 1. ове одлуке се опредељује
износ од 8.000.000,00 динара у оквиру:
Раздела
4,
Глава
4.01
–
ОПШТИНСКА УПРАВА,
Програмска класификација 0101/
0101-0002,
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ ЈАВНЕ
УСЛУГЕ УПРАВЕ,
ПА:
Функционисање
локалне
самоуправе и градских општина,
Позиција 43,
Економска
класификација
481–
Дотације
осталим
непрофитиним
институцијама,
Члан 3.
За расподелу средстава из члана 2. ове
одлуке се расписује Јавни конкурс за доделу
средстава за реализацију програма удружења
који су од јавног интереса у 2020.години (у
даљем тексту: Јавни конкурс).
Јавни конкурс се објављује на званичној
интернет
презентацији
Општине
Мајданпек
(www.majdanpek.rs),
у
средствима
јавног
информисања и на огласној табли Општинске
управе општине Мајданпек у року од једног дана од
дана доношења ове одлуке.
Члан 4.
Јавни конкурс из члана 3. став 1 ове одлуке
спроводи Комисија за вредновање и праћење
реализације програма удружења (у даљем тексту:
Комисија), коју посебним решењем образује
Општинско веће општине Мајданпек.
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Административне и стручне послове за
потребе Комисије обавља надлежна организациона
јединица Општинске управе.



Члан 5.
Јавни конкурс из члана 3. став 1ове одлуке
садржи:
2) област од јавног интереса за коју се
Јавни конкурс расписује;
3) износ средстава која су опредељена за
Јавни конкурс;
4) најмањи и највећи износ средстава која
се одобравају по програму;
5) информацију о удружењима која имају
право учешћа (општи и додатни услови);
6) информацију
о
трошковима
прихватљивим за финансирање путем Јавног
конкурса;
7) критеријуме за оцену програма на основу
којих ће се додељивати средства путем Јавног
конкурса;
8) прецизне рокове у којима се Јавни
конкурс спроводи;
9) информацију о обавезној конкурсној
документацији;
10)
назначење органа коме се пријаве
подносе и начин подношења пријаве по Јавном
конкурсу;
Текст Јавног конкурса одштампан је уз ову
одлуку и чини њен саставни део.



Члан 6.
Одлука ступа на снагу даном доношења и
објављује се у “Службеном листу општине
Мајданпек”.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 024-1 од 08. јула 2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Поповић, с.р.
___________
Текст Јавног конкурса
Општинско веће општине Мајданпек, на
основу члана 5. Правилника о критеријумима и
поступку
доделе средстава удружењима за
реализовање програма од јавног интереса
("Службени лист општине Мајданпек", број 7/20),
расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава за реализацију програма
удружења који су од јавног интереса у
2020.години
I.

II.

Позивају се удружења, са седиштем на
територији
општине Мајданпек да пријаве
програм који је од јавног интереса за локалну
заједницу у циљу избора удружења којима ће
бити додељена финансијска средства из
буџета општине Мајданпек за 2020. годину за
њихову реализацију.

На Јавни конкурс може да учествује удружење:
 које је регистровано у складу са законом
који уређује статус и рад удружења;
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чији циљеви се, према статутарним
одредбама, остварују у области у којој се
програм реализује;
које је регистровано и уписано у регистар
надлежног органа у складу са законом
најмање 6 месеци од дана расписивања
Јавног конкурса;
које има седиште на територији Општине и
делује као општинска, међуопштинска,
регионална или републичка организација;
које је директно одговорно за спровођење
програма;
које није у поступку ликвидације, стечајном
поступку или под привременом забраном
обављања делатности;
које није у банкроту, блокади, нема
евидентираних
доспелих
неизмирених
дуговања по било ком основу према
Општини.

III.

Удружења могу да конкуришу за доделу
финансијских средстава за:
1)програм удружења
2)пројекат удружења
чијом се реализацијом остварује јавни
интерес у области:

социјалне и здравствене заштите;

борачко-инвалидске заштите;

заштите лица са инвалидитетом;

друштвене бриге о деци и младима;

подстицање наталитета;

бриге и помоћи старима;

подстицања образовања, науке, културе,
спорта;

одрживог развоја;

заштите животне средине;

заштите животиња;

очувања културне баштине и народног
стваралаштва;

неговања верских и историјских тековина;

развоја и неговања међудржавне сарадње;
Напомена:

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

IV.

Средстава за реализацију програма удружења
који су од јавног интереса
су планирана
Одлуком о буџету општине Мајданпек за
2020.годину
("Службени
лист
општине
Мајданпек", бр. 40/19 и 12/20) у укупном износу
од 8.000.000,00 динара у оквиру:
Раздела 4, Глава 4.01 – ОПШТИНСКА УПРАВА,
Програмска класификација 0602/ 0602-0001
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ
ПА: Функционисање локалне самоуправе и
градских општина,
Позиција 43, Економска класификација 481 –
Дотације осталим непрофитним институцијама

V.

Удружење може учествовати са више пријава
програма. Средства из буџета општине
Мајданпек могу се доделити само за најбоље
рангирану од више пријава истог подносиоца.
Висина тражених средстава по једној пријави не
може бити већа од:
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100.000,00 динара

за област

 заштита животне средине;
 заштита животиња;

150.000,00 динара

за област

 борачко-инвалидска заштита;
 брига и помоћ старима;
 неговање верских и историјских тековина;

200.000,00 динара

за област

 подстицање образовања, науке, културе, спорта;
 заштита лица са инвалидитетом;
 социјална и здравствена заштита;

250.000,00 динара

за област

 подстицање наталитета;
 друштвена брига о деци и младима;
 одрживи развој;

500.000,00 динара

за област

 очување културне баштине и народног стваралаштва;
 развој и неговање међудржавне сарадње;

350.000,00 динара

за реализацију пројекта у свим областима

Напомена:
Општина Мајданпек задржава право о одређивању висине финансијских средстава за
доделу удружењима из буџета општине Мајданпек за 2020. годину., као и право да не
додели сва расположива средства.
VI.

Пријава се подноси за доделу недостајућих средстава за реализацију новог или завршетак у текућој години
већ започетог програма.
Програм треба да се реализује на територији општине Мајданпек и локацијама које су предвиђене планом
активности, најкасније до 31.12.2020.године.

VII.

Прихватљиви трошкови
Трошкови који ће бити финансирани јавним конкурсом из буџета oпштине Majдaнпeк, с тим да сви
предвиђени трошкови одговарају тржишним ценама, укључују:
 трошкове набавке услуга,
 трошкове потрошног материјала, опреме и материјала потребног за реализацију програма,
 остале трошкове који директно произилазе из предложених активности: путне трошкове,
информисање, оглашавање, штампање, ангажовање експерата, евалуација пројекта, трошкове
организације обука итд., укључујући трошкове финансијских услуга (банкарских провизија), трошкове
ПДВ- а,

Напомене:
Укупна вредност потребна за реализацију програма удружења може да буде већа од
износа траженог у пријави, а разлика подразумева сопствено учешће, учешће других
донатора, као што су јавне установе, комерцијални сектор, средства из међународних
фондова и сл., при чему је важно да се тражена средства не преклапају, али и да је
суфинансирање обезбеђено и проверљиво.
Неприхватљиви трошкови
Трошкови који се неће покривати јавним конкурсом из буџета општине Majдaнпeк:
 програми са комерцијалним ефектима,
 програми који су претходних година већ били финансирани из општинског буџета а нису
реализовани,
 програми чије су једине активности путовања, студије, учешће на конференцијама и сличне
активности,
 програми удружења која нису поднела завршни наративни и финансијски извештај за претходну
годину а била су корисник бесповратних средстава по јавном конкурсу,
 инвестициона улагања у изградњу, опремање и одржавање пословног простора,
 наград е и спонзорства појединцима и другим организацијама
 дугови и покривање губитака или дуговања,
 пристигле пасивне камате,
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VIII. Конкурсна документација за пријаву по Јавном конкурсу садржи:
 пријавни образац;
Уз пријавни образац подносилац подноси:
 уверење да је удружење уписано у Регистар АПР-а (копија);
 потврда о пореском идентификационом броју (копија);
 план и програм рада удружења, подносиоца пријаве, за текућу годину;
 одлуку подносиоца пријаве о усвајању плана и програма рада за текућу годину;
 доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се програм тако
реализује;
 завршни извештај подносиоца пријаве о реализацији програма, пројеката и програмских
активности финасираних средствима буџета Општине у претходној години (копија);
 Статут подносиоца пријаве (копија);
 Статут сваке партнерске организације, осим за предузећа и установе којима је оснивач Општина
(копија);
IX.

Пријавни образац може се преузети у електронској форми са званичне интернет презентацији општине
Мајданпек (www.majdanpek.rs).

X.

Пријава се доставља у затвореној коверти на писарницу Општине Мајданпек или поштом на адресу:
Општина Мајданпек
- Комисија за вредновање и праћење реализације програма удружења
Светог Саве бб
Мајданпек 19250
са назнаком:
„Јавни конкурс за доделу средстава за реализацију програма удружења
који су од јавног интереса у 2020.години– НЕ ОТВАРАТИ“.
Пријава чији је садржај дат у делу VIII Конкурсна документација се доставља у:
a) Папирнатој форми, и
b) Електронској форми (пријавни образац са свим траженим доказима; читљив скениран документ на
CD, DVD или USB)
У случају неслагања папирната верзија пријаве сматраће се важећом.

XI. Крајњи рок за достављање пријава је 24.07.2020.год. до 15 часова.
XII. Доношење Одлуке
По истеку рока за подношење пријава на Јавни конкурс Комисија врши административну проверу,
вредновање и рангирање благовремених и административно исправних пријава програма.
Благовременом доставом сматра се пријава достављена на писарницу Општине или препоручена пошиљка
предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока (печат поште) без обзира на датум
приспећа.
Административна провера
Све благовремене пријаве биће укључене у процес провере да ли је пријава комплетна, односно да ли је
поднета целокупна документација у складу са утврђеним садржајем конкурсне документације и да ли је
документација поднета у траженој форми.
Уколико Комисија административном провером утврди да је благовремено поднета пријава учесника Јавног
конкурса административно непотпуна или непрецизно попуњен пријавни образац, Комисија обавештава
учесника Јавног конкурса да утврђене недостатке отклони у року од 5 (пет) дана од дана достављања
обавештења.
Пријава учесника Јавног конкурса који у накнадно одређеном року није отклонио уочене неправилности,
неће бити разматрана
Неће се разматрати ни:
 неблаговремене пријаве,
 пријаве достављене е-маилом и факсом неће бити разматране.
 пријаве чији подносилац није извршио своје досадашње обавезе према Општини у вези програма,
пројеката и програмских активности које су финансирани односно суфинансирани из буџета
Општине.
Вредновање и рангирање благовремених и административно исправних пријава програма
Избор програма за који ће бити додељена средства из буџета Општине врши се применом следећих
критеријума и мерила:
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Критеријум

9.јул 2020.
Максималан
број бодова

Постојање потребе локалне заједнице за програмом којим се остварује јавни
10
интерес у датој области
 Да ли су потребе локалне заједнице за програмом којим се остварује јавни интерес у датој
области јасно утврђене
 Да ли су потребе локалне заједнице за остваривањем јавног интереса у датој области у вези
са планираном употребом средстава и активностима
Циљеви програма





Да ли су јасно формулисани циљеви
Да ли постоји јасна веза између циљева и активности предвиђених програмом
Да ли су циљеви достижни у предвиђеном времену
Да ли програм доприноси унапређивању стања у области у којој се спроводи (обим
задовољавања јавног интереса локалне заједнице)

Циљне групе












10

Да ли постоји могућност развијања програма
Да ли ће се активности наставити и после финансирања из буџета општине, и на који начин
Да ли програм има иновативне елементе, предлаже алтернативна решења у области којом се
бави
Да ли програм има медијски публицитет (друштвене мреже, web сајтови, штампани медији,
радио, тв)

Претходна искуства подносиоца пријаве



20

Да ли буџет програма рада одражава стварне трошкове предложене активности (да ли су
трошкови реални, практични и да ли је однос између процењених трошкова и очекиваних
резултата задовољавајући)
Да ли се програм финансира из других извора

Одрживост – иновативност програма




15

Да ли је предложени план активности реалан и остварљив у локалној заједници у предвиђеном
времену;
Да ли су резултати програма мерљиви
Да ли програм доприноси унапређивању положаја циљне групе
Да ли ће програм рада имати утицаја ван круга циљне групе (директни и индиректни
корисници)

Буџет и финансијска исплативост програма


15

Да ли су јасно формулисане циљне групе
Колике су могућности програма да обухвати шири круг корисника и подстакне њихово активно
учешће у реализацији предвиђених активности
Да ли програм укључује партнерство са другим удружењима, привредом или јавним сектором

Активности - Очекивани резултати и утицаји програма


25

5

Законито раније коришћена средства буџета Општине (испуњене уговорне обавезе)
Одрживост ранијих програма (из претходних година)
Максималан број бодова: 100

Напомене:
Сваки члан Комисије за вредновање и праћење реализације програма удружења врши
појединачно вредновање благовремено поднетих и административно исправних пријава
програма по утврђеним критеријумима и мерилима.
Број бодова које добија пријава је збир средњих вредности за сваки критеријум (збир
бодова се дели са бројем чланова Комисије).
Уколико две или више пријава имају исти број бодова предност на листи ће имати пријава
која има већи број бодова по основу критеријума Циљеви програма
У случају истог броја бодова по основу критеријума Циљеви програма предност на листи
ће имати пријава која има већи број бодова по основу критеријума Циљне групе
У случају истог броја бодова по основу критеријума Циљне групе предност на листи ће
имати пријава која има већи број бодова по основу критеријума Буџет и финансијска
исплативост програма.
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Прелиминарна ранг листа
О спроведеном поступку вредновања
благовремених и потпуних пријава по Јавном
конкурсу Комисија сачињава Предлог листе за
доделу средстава за реализацију програма
удружења (у даљем тексту: Листа) најкасније у року
од 15 (петнаест) дана од дана истека рока за
подношења пријава на Јавни конкурс.
Листа се објављује на званичној интернет
страници Општине (www.majdanpek.rs) и нa oглaснoj
табли Општинске управе Мајданпек.
Учесници Јавног конкурса имају право увида
у поднете пријаве и приложену документацију по
утврђивању Листе у року од 3 (три) дана од дана
њеног објављивања.
На Листу, учесници Јавног конкурса имају
право приговора Комисији у року од 8 (осам) дана
од дана објављивања Листе.
Одлуку о приговору Комисија доноси у року
од 15 (петнаест) дана од дана његовог пријема.
Одлука о додели средстава
Даљи поступак за доделу средстава из
буџета Општине удружењима за реализацију
програма који су од јавног интереса спроводи се по
одредбама Правилника о критеријумима и поступку
доделе средстава удружењима за реализовање
програма од јавног интереса ("Службени лист
општине Мајданпек", број 7/20).
XIII.

Контакт особа у вези овог Јавног конкурса је
Мирјана Цакић Младеновић
За информације можете се обратити на
Тел. 060 333 41 13
Е-маил pomocnik.ler@majdanpek.rs
___________

2181
На основу члана 8. Правилника о
критеријумима и поступку
доделе средстава
удружењима за реализовање програма од јавног
интереса ("Службени лист општине Мајданпек", број
7/20), 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
16/18) и члана 64. Статута општине Мајданпек
("Службени лист општине Мајданпек", број 7/08 и
42/18), Општинско веће општине Мајданпек на
52.седници одржаној 08.07.2020.године, донело је

РЕШЕЊЕ
о образовању комисије за вредновање
и праћење реализације програма удружења
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за вредновање и
праћење реализације програма удружења који су од
јавног интереса у 2020.години и финансирају се из
буџета општиене Мајданпек.
Комисија има 5 чланова.
II
У Комисију се именују:

9.јул 2020.

Име и презиме
1.
2.
3.
4.
5.

Милош Јовановић,
Марко Тодоровић,
Биљана Васовић,
Гордана Николић,
Мирјана Цакић Младеновић,

Дужност
за председника
за члана
за члана
за члана
за члана

III
Задатак Комисије из тачке I овог Решења је
спровођење поступка у складу са Јавним конкурсом
за доделу средстава за реализацију програма
удружења који су од јавног интереса у 2020.години,
расписаним Одлуком Општинског већа општине број
024-1/2020 од 08.07.2020.године, као и праћење и
контрола реализације програма, за које ће бити
додељена средства из буџета у складу са
Правилником о критеријумима и поступку доделе
средстава удружењима за реализовање програма
од јавног интереса.
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: 024/2 од 08. јула 2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Поповић, с.р.
___________
2182
На основу члана 64. став 1. тачка 11)
Статута општине Мајданпек ("Службени лист
општине Мајданпек", број 7/08 и 42/18), Одлуке о
буџету општине Мајданпек за 2020. годину (''Сл.
лист општине Мајданпек'', број 40/19 и 12/20),
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 6/18 и
27/19), Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног
развоја Општине Мајданпек за 2020.годину
("Службени лист општине Мајданпек", број 14/20) и
Решења о давању сагласности Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде
Републике Србије број 320-40-01751/2020-09 од
14.05.2020, Општинско веће Општине Мајданпек, на
52.седници одржаној дана 08.07.2020.године,
донело је
ОДЛУКУ
о расписивању јавног конкурса за инвестиције у
физичкa средства пољопривредних газдинстава
у 2020. години
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Члан 1.
Овом одлуком уређује се расписивање
јавног конкурса за инвестиције у физичка средства
пољопривредних газдинстава у 2020. години у
општини Мајданпек, образовање комисије, начин
објављивања и садржина јавног конкурса.
Члан 2.
Одлуком о буџету општине Мајданпек за
2020.годину („Сл.лист општине Мајданпек“, број
40/19 и 12/20) 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
75,
Економска
класификација 451– Текуће субвенције за
пољопривреду,
За јавни конкурс из члана 1. ове одлуке се
опредељује износ од 8.000.000,00 динара за
подстицаје у оквиру мере 101 – Инвестиције у
физичка средства пољопривредних газдинстава.
Члан 3.
За расподелу средстава из члана 2. ове
одлуке објављује се Јавни конкурс за инвестиције у
физичка средства пољопривредних газдинстава у
2020. години.
Јавни конкурс за инвестиције у физичка
средства пољопривредних газдинстава у 2020.
години биће објављен на званичној интернет
презентацији
Општине
Мајданпек
(www.majdanpek.rs),
средствима
јавног
информисања, огласној табли Општинске управе
општине Мајданпек.
Члан 4.
За спровођење јавног позива из члана 3. ове
одлуке образоваће се Комисија за реализацију мера
подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја Општине Мајданпек за
2020. годину, коју решењем именује Општинско
веће општине Мајданпек.
Члан 5.
Јавни позив из члана 3. ове одлуке садржи:
1. намену и висину средстава;
2. начин расподеле средстава;
3. услове за остваривање права на доделу
средстава;
4. рокове;
5. опште информације;
Члан 6.
Одлука ступа на снагу даном доношења и
објављује се у “Службеном листу општине
Мајданпек”.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 320-24 од 08.07.2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Поповић, с.р.

9.јул 2020.
___________

Текст јавног конкурса гласи:
ЈАВНИ КОНКУРС
за инвестиције у физичка средства
пољопривредних газдинстава у 2020. години
1. НАМЕНА СРЕДСТАВА
Расписује се Јавни конкурс за инвестиције у
физичка средства пољопривредних газдинстава
у 2020. години у циљу развоја пољопривреде и
руралног развоја за следећу меру подршке за
спровођење пољопривредне политике:
Мера 101 ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
 СЕКТОР МЛЕКО
 СЕКТОР МЕСО
 СЕКТОР
ВОЋЕ,
ГРОЖЂЕ,
ПОВРЋЕ
(укључујући печурке и цвеће)
 СЕКТОР ОСТАЛИ УСЕВИ (житарице,
индустријско, ароматично и зачинско
биље и др)
 СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО
 СЕКТОР АКВАКУЛТУРА
2. НАЧИН РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Расподела средстава по Програму врши се на
основу Јавног конкурса који ће бити отворен до
утрошка расположивих средстава, најкасније до
31.10.2020.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“,
број
17/2013,
102/2015,
6/2016,
46/2017, 44/2018- др.закон, 102/2018 и 6/2019);
- уколико је корисник предузетник, мора бити
у активном статусу, уписан у регистар привредних
субјеката (са шифром претежне делатности у
Сектору А - Пољопривреда, шумарство и
рибарство) и седиштем на територији општине
Мајданпек, у складу са важећом законском
регулативом за предметну област;
-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
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- 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 сектору МЛЕКО прихватљиви корисници треба
да:
1. у РПГ имају пријављен сточни фонд
(податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД)
на којима се држе или узгајају);
2. имају у свом власништву, односно у
власништву члана регистрованог пољопривредног
газдинства: 1-15 млечних крава, и/или 1- 15
приплодних грла оваца, и/или 1- 10 приплодних грла
коза.
3. 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
4. у случају набавке нових машина и опреме
за наводњавање, имају у свом власништву, односно
у власништву члана регистрованог пољопривредног
газдинства максимално: до 5 млечних крава, и/или
до 10 оваца, и/или до 10 коза
У сетору МЕСО прихватљиви корисници треба
да:
1. у РПГ имају пријављен сточни фонд
(податке о одговарајућој врсти животиња и броју
газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају);
2. у Регистру објеката, односно одобрених
објеката (у складу са посебним прописом којим се
уређује регистрација, односно одобравање објеката
за узгој, држање и промет животиња) имају
регистроване, односно одобрене објекте са
капацитетима за тов/узгој: мање од 20 јунади и/или
мање од 150 грла оваца/коза и/или мање од 30
крмача и/или мање од 100 товљеника свиња у
турнусу и/или од 1.000-3.999 бројлера у турнусу;
3. 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

9.јул 2020.

обрадиве површине по грлу козе, и/или минимум
0,10 ха обрадиве површине по грлу свиње
4. у случају набавке нових машина и опреме
за наводњавање, имају у свом власништву, односно
у власништву члана регистрованог пољопривредног
газдинства максимално: до 5 крава товних раса,
и/или до 10 грла оваца/коза/свиња
5. у случају када се ради о набавци
квалитетних приплодних грла, на крају инвестиције
имају у свом власништву, односно у власништву
члана регистрованог пољопривредног газдинства: 3
-10 крава товних раса, или 10-500 грла
оваца/коза/свиња.
У сектору ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ, ПОВРЋЕ (укључујући
печурке) и цвеће прихватљиви корисници треба
да:
1. у РПГ имају уписано пољопривредно
земљиште под производњом одговарајућих биљних
култура;
2. имају: мање од 2 hа јагодичастог воћа и
хмеља; односно мање од 5 hа другог воћа, односно
0,1- 50 hа цвећа, односно 0,2-100 hа винове лозе;
3. у
случају
подизања
нових
или
обнављања постојећих (крчење и подизање)
производних (са наслоном) и матичних засада
воћака и винове лозе, имају на крају инвестиције:
0,1-50 hа јагодастих врста воћака и хмеља, 0,3-5 hа
другог воћа, 0,2-5 hа винове лозе;
4. имају мање од 0,5 hа пластеника или
мање од 3 hа производње поврћа на отвореном
простору;
У
сектору
ОСТАЛИ
УСЕВИ
(житарице,
индустријско, ароматично и зачинско биље и
др), прихватљиви корисници треба да:
1. у РПГ имају уписано пољопривредно
земљиште под производњом одговарајућих биљних
култура;
2. имају до 10 hа под осталим усевима,
односно до 50 hа под осталим усевима за
инвестиције усмерене за набавку машина и опреме
за наводњавање.
У
сектору
ПЧЕЛАРСТВО
прихватљиви
корисници треба да имају
5 - 500 кошница
пријављених у Централној бази података о
обележавању животиња код Управе за ветерину.
У
сектору
АКВАКУЛТУРА
прихватљиви
корисници треба да
1. имају минимум 100 ком конзумне рибе;
2. поседују годишње дозволе за привредни
риболов;
Право на подстицај може се остварити за
Секторе - Млеко, Месо, Воће, грожђе, поврће
(укључујући печурке) и цвеће, Остали усеви
(житарице, индустријско, ароматично и зачинско
биље и др), Аквакултура :
Право на подстицај може се остварити за набавку
нове опреме.
Износ подстицаја по кориснику је 70% од укупне
набавне вредности без ПДВ-а, а максимално
150.000,00 динара.
Сектор - Пчеларство:
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Право на подстицај може се остварити за набавку
нових пчелињих друштава и опреме за
пчеларство.
Износ подстицаја по кориснику је 70% од укупне
набавне вредности без ПДВ-а, а максимално
90.000,00 динара.
Средстава за реализацију планирана Одлуком о
буџету општине Мајданпек за 2020.годину
("Службени лист општине Мајданпек", („Сл.лист
општине Мајданпек“, број 40/19 и 12/20) у 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
75,
Економска
класификација 451– Текуће субвенције за
пољопривреду,
Конкурсна документација 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) .
Пријем захтева по Јавном конкурсу врши Фондација
за локални економски развој општине Мајданпек.
Захтеви се достављају у затвореној коверти са
назнаком:
Општина Мајданпек
Светог Саве бб
19250 Мајданпек
„ Конкурс за инвестиције у физичка средства ПГ
– НЕ ОТВАРАТИ“.
Захтеви достављени поштом, е-маилом и факсом
неће бити разматрани.
Крајњи
рок
за
достављање
31.10.2020.год. до 15 часова.

захтева

је

Остале информације
Јавни конкурс за инвестиције у физичка средства
пољопривредних газдинстава у 2020.години се
објављује на огласној табли Општинске уптраве
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.
____________
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2183
На основу члана 64. став 1. тачка 11)
Статута општине Мајданпек ("Службени лист
општине Мајданпек", број 7/08 и 42/18), Одлуке о
буџету општине Мајданпек за 2020. годину (''Сл.
лист општине Мајданпек'', број 40/19 и 12/20) a у
склaду сa Програмом мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног
развоја Општине Мајданпек за 2020.годину
("Службени лист општине Мајданпек", број 14/20) и
Решењем о давању сагласности Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде
Републике Србије број 320-40-01751/2020-09 од
14.05.2020, Општинско веће Општине Мајданпек, на
52.седници одржаној дана 08.07.2020.године,
донело је
ОДЛУКУ
о објављивању јавног позива за подношење
захтева за одобравање подстицаја у
2020.години
Члан 1.
Овом одлуком уређује се садржина и начин
објављивања јавног позива за подношење захтева
за
одобравање
подстицаја
у
2020.години,
образовање комисије за спровођење јавног позива.
Члан 2.
Одлуком о буџету општине Мајданпек за
2020.годину („Сл.лист општине Мајданпек“, број
40/19 и 12/20) 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
76,
Економска
класификација 481– Дотације невладиним
организацијама,
За јавни позив за подношење захтева за
одобравање подстицаја у 2020.години овом одлуком
се опредељује износ од 1.350 .000,00 динара, и то:
1. 450.000,00 динара за подстицаје у
оквиру мере 102 - Успостављање и јачање
удружења у области пољопривреде
2. 500.000,00 динара за подстицаје у
оквиру мере 202 - Спровођење локалних стратегија
руралног развоја
3. 400.000,00 динара за подстицаје у
оквиру мере 401 - Подстицаји за спровођење
одгајивачких
програма
ради
остваривања
одгајивачких циљева у сточарству
Члан 3.
За расподелу средстава из члана 2. ове
одлуке објављује се Јавни позив за подношење
захтева за одобравање подстицаја у 2019.години.
Јавни позив за подношење захтева за
одобравање подстицаја у 2020.години биће
објављен на званичној интернет презентацији
Општине
Мајданпек
(www.majdanpek.rs),
средствима јавног информисања, огласној табли
Општинске управе општине Мајданпек.
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Члан 4.
За спровођење јавног позива из члана 3. ове одлуке образоваће се Комисија за реализацију мера
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Мајданпек за 2020.
годину, коју решењем именује Општинско веће општине Мајданпек.
Члан 5.
Јавни позив из члана 3. ове одлуке садржи:
1. предмет јавног позива
2. предмет подстицаја
3. намену и висину средстава;
4. рокове;
5. услове за остваривање права на подстицаје
6. информације о начину остваривања права на подстицаје
7. поступак доделе подстицаја;
8. остале информације;
Члан 6.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у “Службеном листу општине Мајданпек”.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 320-25 од 08. јула 2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Поповић, с.р.
___________

Текст Јавног позива
ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење захтева за одобравање подстицаја у 2020.години
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет Јавног позива
У склaду сa Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја Општине Мајданпек за 2020. годину (у даљем тексту: Програм), Општинско веће општине Мајданпек
расписује јавни позив за подношење захтева за одобравање подстицаја у 2020.години (у даљем тексту: Јавни
позив), и то за:
1. Подстицај за успостављање и јачање удружења у области пољопривреде;
2. Спровођење локалних стратегија руралног развоја;
3. 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
Трошкови оснивања и рада произвођачких група или
Подстицај за успостављање и јачање
организација које су у рангу микро, малих и средњих
удружења у области пољопривреде
предузећа
Спровођење локалних стратегија руралног
Трошкови имплементације ЛСРР
развоја
Подстицаји за спровођење одгајивачких
Трошкови основне одгајивачке организације на
програма ради остваривања одгајивачких
спровођењу одгајивачко селекцијских програма
циљева у сточарству
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II УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ
Лица која остварују право на подстицаје
Право на подстицаје остварују:
Подстицај
Подстицај за успостављање и јачање
удружења у области пољопривреде

Спровођење локалних стратегија руралног
развоја

Подстицаји за спровођење одгајивачких
програма ради остваривања одгајивачких
циљева у сточарству

Крајњи корисници
Активна удружења, задруге и друге асоцијације
пољопривредних произвођача и прерађивача уписана у
регистар АПР-а са седиштем на територији општине
Мајданпек
Партнерство за територијални рурални развој удружење представника јавног, приватног и цивилног
сектора са седиштем на територији Општине, основано за
одређено рурално подручје којем територијално припада
Општина у складу са законом којим се уређују удружења и
делује као општинска, међуопштинска, регионална или
републичка организација у области руралног развоја
Активна удружења, задруге 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
удружења у области пољопривреде

јачање


—
—

Спровођење локалних стратегија руралног
развоја

—

—

—

Подстицаји за спровођење
програма ради остваривања
циљева у сточарству

одгајивачких
одгајивачких

—
—

правно лице које мора бити у активном статусу и
уписан у регистар АПР-а;
регистрован 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;
удружење са седиштем на територији Општине, у
активном статусу и уписано у регистар АПР-а;
Статутом
удружења утврђен циљ рада имплементација ЛСРР подручја Партнерства по
методи мобилисања учесника на локалном нивоу
ради спровођења активности руралног развоја у
локалним руралним подручјима – ЛИДЕР приступу
(Liaison Entre Actions de Developpement de
l’Economie Rurale);
Партнерство које је остварило право на подстицај за
подршку програмима који се односе на припрему и
спровођење
ЛСРР
код
Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде (Управа
за аграрна плаћања)
нема
евидентираних
доспелих
неизмирених
дуговања према ЈЛС и РС, по основу јавних
прихода, раније остварених подстицаја, субвенција;
удружење,
задруга
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;
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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. Спровођење локалних стратегија руралног развоја
3. 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
у затвореној коверти са назнаком:
Општина Мајданпек
Подстицај за успостављање и јачање
Светог Саве бб
удружења у области пољопривреде
19250 Мајданпек
„ Захтев за остваривање подстицаја у
2020.год. (Мера 102) – НЕ ОТВАРАТИ“
у затвореној коверти са назнаком:
Општина Мајданпек
Спровођење локалних стратегија руралног
Светог Саве бб
развоја
19250 Мајданпек
„Захтев за остваривање подстицаја у
2020.год. (Мера 202) – НЕ ОТВАРАТИ“
у затвореној коверти са назнаком:
Општина Мајданпек
Подстицаји за спровођење одгајивачких
Светог Саве бб
програма ради остваривања одгајивачких
19250 Мајданпек
циљева у сточарству
„Захтев за остваривање подстицаја у
2020.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
до утрошка расположивих средстава, најкасније до
Подстицај за успостављање и јачање
удружења у области пољопривреде
31.10.2020.године до 15 часова
до утрошка расположивих средстава, најкасније до
Спровођење локалних стратегија руралног
развоја
31.10.2020.године до 15 часова
Подстицаји за спровођење одгајивачких
до утрошка расположивих средстава, најкасније до
програма ради остваривања одгајивачких
31.10.2020.године до 15 часова
циљева у сточарству
Документација за одобравање права на подстицаје
Уз Захтев за одобравање права на подстицаје доставља се за:
Подстицај за успостављање и јачање удружења у области пољопривреде
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Образац 1 – Програм рада
Образац 2 – Изјава чланова задруге/удружења пољопривредних произвођача и прерађивача
извод из Регистра привредних субјеката не старији од три месеца од дана подношења захтева
Годишњи план и програм рада организације пољопривредних произвођача (копија)
Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне
пореске управе
Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежног
иргана ЈЛС
копија Уговора уколико постоје и други извори финансирања
Уговор са пословном банком о отварању текућег рачуна (копија)
картон депонованих потписа (копија)
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
Потврда ФЛЕР-а о комплетности документације уз захтев.
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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:
4. Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде;
5. Спровођење локалних стратегија руралног развоја
6. 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
у затвореној коверти са назнаком:
Општина Мајданпек
Подстицај за успостављање и јачање
Светог Саве бб
удружења у области пољопривреде
19250 Мајданпек
„ Захтев за остваривање подстицаја у
2020.год. (Мера 102) – НЕ ОТВАРАТИ“
у затвореној коверти са назнаком:
Општина Мајданпек
Спровођење локалних стратегија руралног
Светог Саве бб
развоја
19250 Мајданпек
„Захтев за остваривање подстицаја у
2020.год. (Мера 202) – НЕ ОТВАРАТИ“
у затвореној коверти са назнаком:
Општина Мајданпек
Подстицаји за спровођење одгајивачких
Светог Саве бб
програма ради остваривања одгајивачких
19250 Мајданпек
циљева у сточарству
„Захтев за остваривање подстицаја у
2020.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
до утрошка расположивих средстава, најкасније до
Подстицај за успостављање и јачање
удружења у области пољопривреде
31.10.2020.године до 15 часова
до утрошка расположивих средстава, најкасније до
Спровођење локалних стратегија руралног
развоја
31.10.2020.године до 15 часова
Подстицаји за спровођење одгајивачких
до утрошка расположивих средстава, најкасније до
програма ради остваривања одгајивачких
31.10.2020.године до 15 часова
циљева у сточарству
Документација за одобравање права на подстицаје
Уз Захтев за одобравање права на подстицаје доставља се за:
Подстицај за успостављање и јачање удружења у области пољопривреде
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Образац 1 – Програм рада
Образац 2 – Изјава чланова задруге/удружења пољопривредних произвођача и прерађивача
извод из Регистра привредних субјеката не старији од три месеца од дана подношења захтева
Годишњи план и програм рада организације пољопривредних произвођача (копија)
Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежне
пореске управе
Уверење о измиреним доспелим обавезама по основу јавних прихода издато од стране надлежног
иргана ЈЛС
копија Уговора уколико постоје и други извори финансирања
Уговор са пословном банком о отварању текућег рачуна (копија)
картон депонованих потписа (копија)
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
Потврда ФЛЕР-а о комплетности документације уз захтев.
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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:
Одлуком о расподели и коришћењу подстицајних
средстава Општинског већа општине Мајданпек.
Подстицај за успостављање и јачање
Подршка се додељује у облику бесповратне
удружења у области пољопривреде
финансијске помоћи, а међусобна права и обавезе биће
регулисана Уговором између корисника средстава и
Општине Мајданпек.
Одлуком о расподели и коришћењу подстицајних
средстава Општинског већа општине Мајданпек.
Спровођење локалних стратегија руралног
Подршка се додељује у облику бесповратне
развоја
финансијске помоћи, а међусобна права и обавезе биће
регулисана Уговором између корисника средстава и
Општине Мајданпек.
Одлуком о расподели и коришћењу подстицајних
средстава Општинског већа општине Мајданпек.
Подстицаји за спровођење одгајивачких
Подршка се додељује у облику бесповратне
програма ради остваривања одгајивачких
финансијске помоћи, а међусобна права и обавезе биће
циљева у сточарству
регулисана Уговором између корисника средстава и
Општине 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 2020.годину ("Службени лист општине Мајданпек", број 40/19 и 12/20) 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 76, Економска класификација 481– Дотације невладиним организацијама,
Износ подстицаја
Подстицаји се утврђују у износу од:
Подстицај

Износ подстицаја по кориснику
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 01.01.2020.године
до 50% од укупног износа тражених средстава, а
максимално 500.000 динара


Подстицај за успостављање и јачање
удружења у области пољопривреде

Спровођење локалних стратегија руралног
развоја
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

Остале информације
Јавни позив за подношење захтева за одобравање подстицаја у 2020.години се објављује на огласној
табли Општинске уптраве 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.
____________
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На основу члана 64. Статута општине
Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек",
бројеви 7/08 и 42/18), а у складу са Програмома
мера подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја Општине
Мајданпек за 2020.годину ("Службени лист општине
Мајданпек", број 14/20) 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 6/18 и 27/19), Општинско
веће општине Мајданпек на 52. седници одржаној
дана 08.07.2020.године, донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за реализацију мера
подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја Општине
Мајданпек за 2020. годину
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за за реализацију
мера подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја Општине
Мајданпек за 2020. годину.
Комисија има 5 чланова.
II
У Комисију се именују:
Име и презиме
1.
2.
3.
4.
5.

Дужност

Момчило Андрић
Драгана Миленковић
Марина Јоновић
Дијана Јовановић
Мирјана Цакић Младеновић

, за председника
, за члана
, за члана
, за члана
, 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 2020.години, број 320-25/2020 од
08.07.2020.године, и то:
Назив мере
Успостављање
и
јачање
удружења
у
области
пољопривреде
Спровођерње
локалних
стратегија руралног развоја
Подстицаји за спровођење
одгајивачких програма, ради
остваривања
одгајивачких
циљева у сточарству

шифра
мере

102
202

401

2.
спровођење поступка за доделу
подстицаја по Јавном конкурсу за инвестиције у
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физичк средства пољопривредних газдинстава
у
2020.
години,
број
320-24/2020
од
08.07.2020.године.
IV
Решење доставити члановима Комисије и
архиви Општине Мајданпек.
V
Ово Решење објавити у "Службеном листу
општине Мајданпек“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 320-26 од 08. јула 2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Поповић, с.р.
___________
2185
На основу члана 64. став 1. тачка 11)
Статута општине Мајданпек ("Службени лист
општине Мајданпек", број 7/08 и 42/18), Одлуке о
буџету општине Мајданпек за 2020. годину (''Сл.
лист општине Мајданпек'', број 40/19 и 12/20),
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 6/18 и
27/19), Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног
развоја Општине Мајданпек за 2020.годину
("Службени лист општине Мајданпек", број 14/20) и
Решења о давању сагласности Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде
Републике Србије број 320-40-01751/2020-09 од
14.05.2020, Општинско веће Општине Мајданпек, на
52.седници одржаној дана 08.07.2020.године,
донело је
ОДЛУКУ
о објављивању јавног позива за подношење
захтева
за остваривање права на подстицај зa рaзвoj
говедарства кao пoљoприврeдeнe дeлaтнoсти у
2020.години
Члан 1.
Овом одлуком уређује се садржина и начин
објављивања јавног позива за подношење захтева
за остваривање права на
подстицај зa рaзвoj
говедарства кao пoљoприврeдeнe дeлaтнoсти у
2020години, образовање комисије за спровођење
јавног позива.
Члан 2.
Одлуком о буџету општине Мајданпек за
2020.годину („Сл.лист општине Мајданпек“, број
40/19 и 12/20) у оквиру:
Раздела
4,
Глава
4.01
–
ОПШТИНСКА УПРАВА,
Програмска класификација 0101/
0101-0002,
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ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И
РУРАЛНИ РАЗВОЈ,
ПА: Мере подршке руралном
развоју,
Позиција
75,
Економска
класификација 451– Текуће субвенције за
пољопривреду,
Члан 3.
За остваривање права на подстицај из члана
2. ове одлуке објављује се Јавни позив за
подношење захтева за остваривање права на
подстицај
зa
рaзвoj
говедарства
кao
пoљoприврeдeнe дeлaтнoсти у 2020.години.
Јавни позив за подношење захтева за
остваривање права на
подстицај зa рaзвoj
говедарства кao пoљoприврeдeнe дeлaтнoсти у
2020.години биће објављен на званичној интернет
презентацији
Општине
Мајданпек
(www.majdanpek.rs),
средствима
јавног
информисања, огласној табли Општинске управе
општине Мајданпек.
Члан 4.
За спровођење јавног позива из члана 3. ове
одлуке образоваће се Комисија за спровођење
Јавног позива за остваривање права на подстицај
зa рaзвoj говедарства
кao пoљoприврeдeнe
дeлaтнoсти у 2020.години, коју решењем именује
Општинско веће општине Мајданпек.
Члан 5.
Јавни позив из члана 3. ове одлуке садржи:
1. предмет јавног позива;
2. предмет подстицаја;
3. услове за остваривање права на доделу
средстава;
4. начин за остваривање права на доделу
средстава;
5. критеријуме за оцену поднетих захтева;
6. рокове;
7. опште информације;
Члан 6.
Одлука ступа на снагу даном доношења и
објављује се у “Службеном листу општине
Мајданпек”.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 320-27 од 08.07.2019. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Поповић, с.р.
___________
Текст јавног конкурса гласи:
ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење захтева за остваривање права на
подстицај
зa рaзвoj говедарства кao пoљoприврeдeнe
дeлaтнoсти у 2020.години
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет Јавног позива
У склaду сa Програма мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике
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руралног развоја Општине Мајданпек за 2020.
годину (у даљем тексту: Програм), Општинско веће
општине Мајданпек расписује јавни позив за
подношење захтева за остваривање права на
подстицај
зa
рaзвoj
говедарства
кao
пoљoприврeдeнe дeлaтнoсти у 2020.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.
Услови за остваривање права на одобравање
подстицаја
Право на одобравање подстицаја остварују
лица ако 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);
- уколико је корисник предузетник, мора
бити у активном статусу, уписан у регистар
привредних субјеката (са шифром претежне
делатности у Сектору А - Пољопривреда,
шумарство и рибарство) и седиштем на територији
општине Мајданпек, у складу са важећом законском
регулативом за предметну област;
- 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;
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- 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 одговарајућој врсти животиња и броју
газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају);
 пољопривредна газдинства која, на крају
инвестиције поседују у свом власништву, односно у
власништву члана РПГ 3 -10 крава товних раса;
 пољопривредна газдинства која у свом
власништву или у закупу поседују минимум 0,3 ха
обрадиве површине по грлу млечних крава;
 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 говедарства – НЕ
ОТВАРАТИ“
Захтеви достављени поштом, е-маилом и
факсом неће бити разматрани.
Пријем захтева по врши Фондација за
локални економски развој општине Мајданпек.
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Рокови за подношење Захтева за одобравање
права на подстицаје
Крајњи рок за достављање захтева је
31.07.2020.год. до 15 часова.
Документација за одобравање права на
подстицаје
Уз Захтев за одобравање права на
подстицаје доставља се:
фотокопија личне карте или очитана чипована
1.
лична карта носиоца ПГ
потврда о активном статусу пољопривредног
2. газдинства за текућу годину из Регистра (копија)
извод
из
Регистра
пољопривредних
3.
газдинстава о сточном фонду (копија)
извод
из
Регистра
пољопривредних
4. 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
Изјава о незапослености - само ако је
6.
подносилац захтева незапослено лице;
о
чланству
у
удружењу
7. Изјава
пољопривредних произвођача и прерађивача
- само ако је подносилац захтева члан
удружења пољопривредних произвођача и
прерађивача
Документ којим се доказује статус самохраног
8.
родитеља (копија)
Уверење о измиреним доспелим обавезама по
9. основу јавних прихода издато од стране
надлежне пореске управе
Уверење о измиреним доспелим обавезама по
10. основу јавних прихода издато од стране
надлежног иргана ЈЛС
Доказ о уплати општинске административне
таксе на у износу 110,00 динара
11.
на жиро рачун број : 840-742251843-73 број
модела 97; позив на број (одобрења): 06-063
Потврда
ФЛЕР-а
о
комплетности
12.
документације уз захтев.
Административна процедура за одобравање
права на подстицаје
Пријем пријава на Конкурс, у складу са
конкурсним условима, вршиће Фондација за
локални економски развој општине Мајданпек.
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 за спровођење Програма мера
подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја општине Мајданпек, о
чему сачињава:
- прелиминарну ранг листу (према
бодовима за критеријуме за избор од редног број 1
до 14, а према подацима из пријаве и пратеће
документације која се тражи по конкурсу),
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 коначну ранг листу (након обиласка пољопривредних газдинстава, бодовања по критеријуму под
редним бројем 15 и сумирања свих бодова),
 записник о спроведеном поступку конкурса.
Коначну одлуку о расподели и коришћењу подстицаја за инвестиције у физичка средства пољопривредних
газдинстава за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње доноси Општинско веће 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 и извршење оуговорних обавеза вршиће Општинска управа
Мајданпек.
Критеријуми селекције
Р.бр.

Тип критеријума за избор

Бодови

1

Гoдинe стaрoсти пoднoсиoцa зaхтeвa

2

По дносилац захтева је жена

3

Подносилац захтева је незапослено лице са евиденције Националне
службе за запошљавање

4

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

5

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

6

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

7

Брoj
члaнoвa
пољопривредног
пoљoприврeднoj дeлaтнoсти

8

Брoj грлa говеда кoje пољопривредно газдинство подносиоца трeнутнo
пoсeдуje

9
10
11
12
13

14

15
15.1
15.2
15.3

газдинства

aнгaжoвaних

у

Пољопривредно газдинство подносиоца захтева се бави и прерадом
меса и/или млека
Пољопривредна производња на газдинству подносиоца само за
сопствене потребе
Пољопривредно газдинство подносиоца захтева поседује потребну
опрему и механизацију (трактор, прикључне машине)
Подносиоц захтева поседује објакат за смештај грла стоке на
пољопривредном газдинству
Пoвршинa oбjeктa зa смeштaj грла стоке на газдинству подносиоца
захтева
Објекат за смештај грла стоке на газдинстви подносиоца захтева уписан
у Регистар објеката (у складу са Правилником о регистрацији, односно
одобравању објеката за узгој, држање и промет животиња „Службени
гласник РС“, 36/2017)

преко 40 година

5

31-40 година
18-30 година
не
да
не
да
не
да
2 и више
1
0
не
да
1 или 2
3 или 4
5 или више
немају грла
од 1 до 5 грла
више од 5 грла
не
да
не
да
не
да
не
да
2
до 50м
2
више од 50м
Није уписан

10
15
0
15
0
15
0
10
5
10
20
0
10
5
10
15
0
10
20
0
20
20
0
0
10
0
10
10
20
0

Захтев поднет

10

Уписан

20

Капацитети за управљање пољопривредном производњом
Да ли подносилац захтева има искуства у сточарству
Да ли ће пољопривредна производња на пољопривредном газдинству
подносиоца захтева бити унапређена након доделе подстицаја
(започињање или повећање прераде, продаја произведеног на тржишту)
Да ли ће пољопривредна производња на пољопривредном газдинстви
подносиоца захтева након одобравања подстицаја бити одржива

да
не
да

15
0
15

не

0

да
не

15
0
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Остале информације
Јавни позив за подношење захтева за одобравање подстицаја у 2020.години се објављује на огласној
табли Општинске управе 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.
___________
2186
На основу члана 64. Статута општине Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", број 7/08 и
42/18), а у складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја Општине Мајданпек за 2020.годину ("Службени лист општине Мајданпек", број 14/20), Општинско веће
општине Мајданпек на 52.седници одржаној дана 08.07.2019.године, донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за спровођење Јавног позива за остваривање права на подстицај
зa рaзвoj говедарства кao пoљoприврeдeнe дeлaтнoсти у 2020.години
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење Јавног позива за остваривање права на подстицај зa рaзвoj
говедарства кao пoљoприврeдeнe дeлaтнoсти у 2020.години.
Комисија има 5 чланова.
II
У Комисију се именују:
Име и презиме
1.
2.
3.
4.
5.

Александар Васиљевић
Глорија Јанковић
Нинослава Адамовић
Стефан Балановић
Дијана Јовановић

Дужност
, за председника
, за члана
, за члана
, за члана
, 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 говедарства кao
пoљoприврeдeнe дeлaтнoсти у 2020.години, број 320-27/2020 од 08.07.2020.године.
IV
Решење доставити члановима Комисије и архиви Општине Мајданпек.
V
Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Мајданпек“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 320-28 од 08. јула 2020.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Поповић, с.р.
___________
2187
На основу члана 25. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ бр. 83/2014,
58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење), члана 24. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017) ) и члана
64. Статута општине Мајданпек (’’Службени лист општине Мајданпек’’, број 7/08 и 42/18, Општинско веће
општине Мајданпек , дана 08.07.2020. године, доноси
ОДЛУКУ
о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области
јавног информисања на територији општине Мајданпек у 2020. години
I
Делимично се усваја Предлог подржаних пројеката са образложењем по спроведеном поступку јавног
конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на
територији општине Мајданпек у 2020. години (број 650-1/2020 од 29.05.2020. године) и Записник са седнице
стручне Комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских
садржаја из области јавног информисања на територији општине Мајданпек у 2020. години (650-1/2020 од
29.05.2020. године).
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II
Средства буџета општине Мајданпек намењена за суфинансирање пројеката производње медијских
садржаја из области јавног информисања на територији општине Мајданпек у 2020. години у износу од 4.602.040,00
динара расподељују се следећим подносиоцима пројеката:
Р.бр. Назив подносиоца
Медиј
Назив пројекта
Износ
1.
Д.О.О. „Proglas public relations“
Студио Б
„Водич кроз
400.000,00
дијабетес“
2.
Савез Срба из региона
Српско коло
„Српско коло
200.000,00
Мајданпек“
3.
Д.О.О. за издавање новина „ММ
Интернет портал „У здравом телу –
200.000,00
Бонед“ Бор
Тимочке крајине
здрав дух“
„Тимочке“
4.
Удружење жена са инвалидитетом
Сашка радио
„Наше приче на
200.000,00
„Викториа“ Мајданпек
радио таласима“
5.
Предузеће за радио дифузију Сашка
Сашка радио
„Везе између“
999.990,00
радио Д.О.О. Мосна, Доњи
Милановац
6.
Д.О.О Радио телевизија Мајданпек
Радио
„Живот жена у
902.050,00
телевизија
селима општине
Мајданпек
Мајданпек“
7.
„Штампа, радио и филм“ Д.О.О. Бор
Телевизија Бор
„Хроника
900.000,00
Мајданпека“
8.
За Медиа Д.О.О. Зајечар
РТВ Пинк, Пинк
„Реке и језера
800.000,00
3, РТВ Мајданпек општине Мајданпек“
УКУПНО: 4.602.040,00
Образложење:
1) Подносилац пријаве Д.О.О. „Istok Company“ Салаш са пројектом под називом „Мајданпек у слици“ који је
требало да се реализује преко медија ТВ Исток - реализацијом пројекта не би се у потпуности задовољио
критеријум за оцену пројеката и то: да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на
територији општине Мајданпек, као и ближи критеријум који се тиче доступности већем броју корисника. Такође,
пројекат није усклађен са приоритетима циљних група.
2) Подносилац пријаве Зоран Николић ПР Агенција за производњу радио и телевизијских програма „Студио 101“
Зајечар са пројектом под називом „Лепа реч за лепши Мајданпек“ који је требало да се реализује преко медија
Темпо Накси радио 97,5 и 95,3– реализацијом пројекта упитно је задовољење критеријума који се тиче
усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група, као и идентификованих
и јасно дефинисаних потреба циљних група.
3) Подносилац пријаве Предузеће за производњу и промет рачунарске опреме DirectLink Д.О.О. Београд – Стари
град са пројектом под називом „Еко Мајданпек“ који је требало да се реализује преко медија Интернет портал за
локалну самоуправу Наше место – реализацијом пројекта не би се задовољио критеријум који се тиче степена
утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе, такође, упитна је и доступност већем броју корисника.
4) Подносилац пријаве За Медиа Д.О.О. Зајечар са пројектом под називом „Реке и језера општине Мајданпек“ који
ће се реализовати преко медија РТВ Пинк, Пинк 3 и Д.О.О. Радио телевизија Мајданпек– Тема пројекта је од
значаја, испуњени су критеријуми остваривања јавног интереса, реализацијом пројекта остварује се намена
конкурса, такође, заступљен је и иновативни елемент. Пројекат доприноси квалитету информисања циљне групе.
Подносилац је у обавези да медијски садржај емитује и преко медија Д.О.О. Радио телевизија Мајданпек.
5)
III
Појединачна Решења о додели средстава из тачке II чине саставни део ове Одлуке.
IV
На основу појединачних Решења биће закључени Уговори о додели средстава. Уговором о додели
средстава ће се ближе уредити права и обавезе уговорених страна.
V
Одлуку објавити на званичној интернет страници Општине Мајданпек, као и у „Службеном листу Општине
Мајданпек“.
VI
Одлуку доставити подносиоцима пријава електронски, Одељењу за финансије, буџет и трезор Општинске
управе Мајданпек и архиви Општине Мајданпек.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-22/23 од 08. јула 2020. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Драган Поповић, с.р.
___________
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