
 
 

 
 
 
 
 

1190 
На основу члана 64. Статута општине 

Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", 
број 7/08), члана13 Правилника о подстицајима 
за подршку инвестицијама у примарну 
пољопривредну производњу на територији 
Општине Мајданпек ("Службени лист општине 
Мајданпек", број 18/2015), Програма мера 
подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја Општине 
Мајданпек за 2015. годину ("Службени лист 
општине Мајданпек", број 18/2015) и  Решења о 
давању претходне сагласности Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине 
Републике Србије број 320-00-03226/2015-09 од 
21.04.2015.године, Општинско веће Општине 
Мајданпек, на седници одржаној дана 
27.08.2015.године, донело је 
 

ОДЛУКУ 
о објављивању јавног конкурса за доделу 
средстава по Програму мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја Општине 
Мајданпек за 2015. годину 

 
I 

Објављује се јавни конкурс за доделу 
средстава по Програму мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја Општине Мајданпек 
за 2015. годину. 
 

II  
Текст јавног конкурса гласи: 

 
К О Н К У Р С  

за доделу средстава по Програму мера 
подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја 
Општине Мајданпек за 2015. годину 

 
1. НАМЕНА СРЕДСТАВА 

 
Расписује се Конкурс за реализацију 

Програма мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног 
развоја Општине Мајданпек за 2015.годину (у 
даљем тексту: Програм) у циљу развоја 
пољопривреде и руралног развоја за следеће 
мере подршке за спровођење пољопривредне 
политике: 
 
Мера 101 ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКА 
СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ 
ГАЗДИНСТАВА 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
СЕКТОР МЛЕКО   

 Набавка квалитетних приплодних јуница 
млечних раса или сименталског говечета
  

      СЕКТОР МЕСО 
 Набавка квалитетних говеда, оваца, коза 

и свиња товних раса  
 

      СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО  
 Набавка нових пчелињих друштава    
 Набавка опреме за пчеларство  

 
2. НАЧИН РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 
 
Расподела средстава по Програму врши 

се на основу Конкурса који ће бити отворен у 
периоду од 01.09.2015.године до 
30.09.2015.године. 
У току Конкурса може се поднети само 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  
(„Службени гласник РС”, бр. 41/09 и 10/13 - др. 
закон) 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 
17/13) 

- 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  

 
 

ГОДИНА: VIII 
 

БРОЈ: 22 
 

31. август 2015. 
ЦЕНА:  

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 
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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 

 
Специфични критеријуми  

СЕКТОР 
МЛЕКО 

Набавка 
квалитетних 
приплодних 
јуница 
млечних 
раса или 
сименталског 
говечета 

  
 поседовање 

2 - 5 одрасих 
крава или 
јуница преко 
14 месеци,  

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

 

СЕКТОР 
МЕСО 

Набавка 
квалитетних 
говеда, 
оваца, коза и 
свиња 
товних раса 

  
 поседовање 

2 - 5 говеда  
 минимум 0,5 

ха обрадиве 
површине по 
грлу у 
власништву 
или у закупу;   

 
 поседовање 

0 - 15 
одраслих 
оваца  

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

 
 поседовање 

најмање 0 - 
10 одраслих 
коза  

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

 

СЕКТОР 
ПЧЕЛАРСТВО 

Набавка 
нових 
пчелињих 
друштава  

 поседовање  
минимум 20 
кошница  

Набавка 
опреме за 
пчеларство 

 поседовање  
минимум 20 
кошница  

 
Право на подстицај може се остварити за  
 
 

Сектор Млеко:  
Највише 3 грла стоке Износ средстава по 

кориснику је до 30%  од укупне набавне 
вредности без ПДВ-а, а максимално 60.000 
динара по грлу стоке. 
 

Сектор Месо:  
Говеда: Највише 3 грла стоке Износ 

средстава по кориснику је до 30%  од укупне 
набавне вредности без ПДВ-а, а максимално 
60.000 динара по грлу стоке. 
Овце: Највише 10 грла стоке Износ средстава по 
кориснику је до 30%  од укупне набавне 
вредности без ПДВ-а, а максимално 6.000 
динара по грлу стоке. 
Козе: Највише 5 грла стоке Износ средстава по 
кориснику је до 30%  од укупне набавне 
вредности без ПДВ-а, а максимално 6.000 
динара по грлу стоке. 
 

Сектор Пчеларство:  
Износ средстава по кориснику је до 50% 

од укупне набавне вредности без ПДВ-а, а 
максимално 50.000,00 динара. 
 

Средстава за реализацију планирана 
Одлуком о буџету општине Мајданпек за 
2015.годину ("Службени лист општине 
Мајданпек", бр. 30/2014) у оквиру:   

- Раздела 10, Глава 1 – Развој 
пољопривреде, Програмска 
класификација 0101 – ПРОГРАМ 5: 
РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ /0101-0002 
Подстицаји пољопривредној 
производњи, Функција 421 - 
Пољопривреда, Позиција 103 Економска 
класификација 465 – Остале текуће 
дотације и трансфери, у износу од 
7.045.000 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 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 доделу средстава за 2015.годину 

(Мера 101)  – НЕ ОТВАРАТИ“. 
 

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

Крајњи рок за достављање захтева је 
30.09.2015.год. до 15 часова.   
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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: 06-29/1-1 од  28.08.2015.године  

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Дејан Вагнер, р.с. 
__________ 

1191 
На основу члана 18 Правилника о 

подстицајима за подршку инвестицијама у 
примарну пољопривредну производњу на 
територији Општине Мајданпек ("Службени лист 
општине Мајданпек", број 18/2015),   као и члана 
64. Статута општине Мајданпек ("Службени лист 
општине Мајданпек", број 7/08), Општинско веће 
општине Мајданпек на седници одржаној дана 
28.08.2015.године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању председника и чланова 

Комисије за спровођење Конкурса за доделу 
средстава по Програму мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја Општине 
Мајданпек за 2015. годину 

 
I 

ИМЕНУЈУ СЕ у Комисију за спровођење 
Конкурса за доделу средстава по Програму мера 
подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја Општине 
Мајданпек за 2015. годину и то: 
  

 Дужност Име и презиме 

1. Председник Мирјана Цакић Младеновић 

2. члан Лидија Бинђеско 

3. члан Александар Васиљевић 

4. члан Живка Крстић 

5. члан Саша Либрић 

 
II 

Задатак Комисије из тачке I овог Решења 
је спровођење поступка у складу са Конкурсом 
за доделу средстава по Програму мера подршке 
за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја Општине Мајданпек 
за 2015. годину, као и Правилникa о 
подстицајима за подршку инвестицијама у 
примарну пољопривредну производњу на 
територији Општине Мајданпек. 

 
III 

 Решење доставити члановима Комисије 
и архиви Општине Мајданпек. 

 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК  
Број: 06-29/1-2 од  28.08.2015.године  

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 

Дејан Вагнер, с.р. 
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ИЗДАВАЧ: Општина Мајданпек – Стручна служба органа општине, ул Трг ослобођења бб Мајданпек 
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: мр Србислав Живковић, тел: (030)  582 700 
ТЕЛЕФОНИ: Редакција (030) 581 140 лок. 1139 
УПЛАТНИ РАЧУН: 840-745151843-03, остали приходи у корист нивоа Општине Мајданпек, позив на број 97 
06-063 
ШТАМПА: Стручна служба органа општине 

С А Д Р Ж А Ј 
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