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На основу члана 64. Статута општине 

Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", 
број 7/08), члана 13.  Правилника о подстицајима 
за подршку инвестицијама у примарну 
пољопривредну производњу на територији 
општине Мајданпек ("Службени лист општине 
Мајданпек", број 18/15),  Програма мера подршке 
за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја општине Мајданпек 
за 2016. годину ("Службени лист општине 
Мајданпек", број 16/16) и  Решења о давању 
претходне сагласности Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине 
Републике Србије број 320-00-02893/2016-09 од 
06.04.2016. године, Општинско веће општине 
Мајданпек, на седници одржаној дана 
06.10.2016.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 2016. годину 

 
I 

Објављује се јавни конкурс за доделу 
средстава по Програму мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја општине Мајданпек 
за 2016. 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 2016. годину 
 

1. НАМЕНА СРЕДСТАВА 
 

Расписује се Конкурс за реализацију 
Програма мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног 
развоја општине Мајданпек за 2016. годину (у 
даљем тексту: Програм) у циљу развоја 
пољопривреде и руралног развоја за следеће 
мере подршке за спровођење пољопривредне 
политике: 
 

Мера 102 УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА 
ПОСТОЈЕЋИХ И УСПОСТАВЉАЊЕ НОВИХ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОРГАНИЗАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИХ 
ПРОИЗВ-ОЂАЧА И ПРЕРАЂИВАЧА 
 

2. НАЧИН РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

Расподела средстава по Програму врши 
се на основу Конкурса који ће бити отворен до 
утрошка расположивих средстава, најкасније 
до 31.10.2016. 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 активна 
удружења, задруге и друге асоцијације 
пољопривредних произвођача и прерађивача 
уписана у регистар привредних субјеката са 
седиштем на територији општине Мајданпек. 
 

Општи критеријуми: 
- 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; 

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

Средстава за реализацију планирана 
Одлуком о буџету општине Мајданпек за 
2015.годину ("Службени лист општине 
Мајданпек", број 34/15) у оквиру:   

- Раздела 90, Глава 1 – Развој 
пољопривреде, Програмска класификација 
0101  
 

 
 

ГОДИНА: IX 
 

БРОЈ: 27 
 

7.октобар 2016. 
ЦЕНА:  

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 
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- ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИ-ВРЕДЕ 
/0101-0002 Подстицаји пољопривредној 
производњи, Функција 421 - Пољопривреда, 
Позиција 103 Економска класификација 451 – 
Текуће субвенције за пољопривреду, у износу од 
7.000.000 динара.  

 
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 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 2016. годину 

(Мера 102)  – НЕ ОТВАРАТИ“. 
 

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

Крајњи рок за достављање захтева је 
31.10.2016. године до 15 часова.   
 

III 
Текст конкурса објавити у “Службеном 

листу општине Мајданпек”, средствима јавног 
информисања и на званичној интернет презен-
тацији општине Мајданпек (www.majdanpek.rs).  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК  
Број: 06-45/10-1 од  06.10.2016.године 

 
ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                   

Дејан Вагнер, с.р. 
_________ 

1393 
На основу члана 18 Правилника о 

подстицајима за подршку инвестицијама у 
примарну пољопривредну производњу на 
територији општине Мајданпек ("Службени лист 
општине Мајданпек", број 18/15), као и члана 64. 
Статута општине Мајданпек ("Службени лист 
општине Мајданпек", број 7/08), Општинско веће 
општине Мајданпек на седници одржаној дана 
06.10.2016. 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 2016. 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 2016. годину и то: 

 

 Дужност Име и презиме 

1. Председник Мирјана Цакић Младеновић 

2. члан Ђорђе Рошкић 

3. члан Глорија Јанковић 

4. члан Ервин Стојановић 

5. члан Златко Пауновић 

 
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 2016. годину, као и Правилникa о 
подстицајима за подршку инвестицијама у 
примарну пољоприв-редну 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: 06-45/10-2 од  06.10.2016.године 

 
ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                   

Дејан Вагнер, с.р. 
___________ 
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