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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), а у складу са
Програмома мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног
развоја Општине Мајданпек за 2017. годину
("Службени лист општине Мајданпек", бројеви
12/17 и 12а/17), Општинско веће општине
Мајданпек на седници одржаној дана 22. маја
2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника и чланова
Комисије за реализацију Програма мера
подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја
Општине Мајданпек за 2017. годину
I
ИМЕНУЈУ СЕ у Комисију за реализацију
Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног
развоја Општине Мајданпек за 2017. годину и то:

1.
2.
3.
4.
5.

Дужност
Председник
члан
члан
члан
члан

Име и презиме
Јасмина Стефановић
Глорија Јанковић
Ненад Радић
Данијел Стојановић
Мирјана Цакић Младеновић

II
Задатак Комисије из тачке I овог
Решења, у складу са Програмом мера подршке
за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја Општине Мајданпек
за
2017.годину,
као
и
Правилникa
о
подстицајима за подршку инвестицијама у
примарну пољопривредну производњу на
територији Општине Мајданпек, је спровођење
административних процедура за реализацију
мера подршке, и то:
Назив мере
Инвестиције
у
физичка
средства
пољопривредних газдинстава
Успостављање и јачање удружења у
области пољопривреде
Подстицаји за спровођење одгајивачких
програма, ради остваривања одгајивачких
циљева у сточарству

шифра
мере
101
102

401

ЦЕНА:
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:

III
Решење доставити члановима Комисије
и архиви Општине Мајданпек.
IV
Ово Решење објавити у "Службеном
листу општине Мајданпек“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-16/2 од 22. маја 2017. године
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Вагнер, с.р.
__________
1544
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 18/15), Програма мера подршке
за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја Општине Мајданпек
за 2017. годину ("Службени лист општине
Мајданпек", бројеви 12/17 и 12а/17) и Решења о
давању претходне сагласности Министарства
пољопривреде и заштите животне средине
Републике Србије 320-00-1712/2017-09 од
22.04.2017.године, Општинско веће Општине
Мајданпек, на седници одржаној дана 22. маја
2017. 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 2017. годину
I
Објављује се Јавни конкурс за доделу
средстава по Програму мера подршке за
спровођење
пољопривредне
политике
и
политике руралног развоја Општине Мајданпек
за 2017. годину.
II
Текст јавног конкурса гласи:
КОНКУРС
за доделу средстава по Програму мера
подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја
Општине Мајданпек за 2017. годину
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1. НАМЕНА СРЕДСТАВА
Расписује се Конкурс за реализацију Програма
мера подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја Општине
Мајданпек за 2017.годину (у даљем тексту:
Програм) у циљу развоја пољопривреде и
руралног развоја за следеће мере подршке за
спровођење пољопривредне политике:
Мера 101 ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ
ИМОВИНУ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ
ГАЗДИНСТАВА
СЕКТОР МЛЕКО
 набавка квалитетних приплодних јуница
млечних раса или сименталског говечета;
 набавка опреме и механизације за
припрему,
дистрибуцију
и
складиштење
концентроване и кабасте сточне хране на
газдинству (сено, силажа, сенажа, итд.);
 механизација/опрема за манипулацију,
одлагање и апликацију стајњака;
 набавка опреме за мужу или затворених
система за мужу у слободном и везаном систему
држања;
 набавка преносне опреме за мужу;
 набавка
опреме
за
хлађење
и
складиштење млека.
СЕКТОР МЕСО
 набавка квалитетних говеда, оваца, коза
и свиња товних раса;
 набавка опреме и механизације за
припрему,
руковање
и
дистрибуцију
концентроване и кабасте сточне хране на
газдинству (сено, силажа, сенажа, итд),
електричне ограде и термо – појилице.
СЕКТОР
ВОЋЕ,
ГРОЖЂЕ,
ПОВРЋЕ
(укључујући печурке и цвеће)
 набавка механизације и опреме за сетву,
садњу,
заштиту
биља
и
наводњавање
/одводњавање за воћарску и виноградарску
производњу, производњу садног материјала и
повртарску
производњу
(укључујући
и
производњу расада и цвећарство) на отвореном
пољу; набавка механизације за воћарсковиноградарску производњу (набавка прецизних
машина за сетву, машина за расађивање
расада, висококвалитетних прскалица или
атомизера за заштиту од болести, корова и
штеточина;
набавка
система
са
микропрскалицама
за
заштиту
воћњака,
винограда и расадника од измрзавања; набавка
противградних мрежа и пратеће опреме; набавка
система кап по кап; набавка пластичних фолија,
агротекстила и прскалица за наводњавање).
СЕКТОР
ОСТАЛИ
УСЕВИ
(житарице,
индустријско, ароматично и зачинско биље и
др)
 набавка прикључних машина за жетву и
бербу;
 набавка машина за обраду земљишта;
 набавка сејалица;
 набавка прскалица за прихрану и
заштиту биљака од болести, штеточина и
корова.

23. мај 2017.

СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО
 Набавка нових пчелињих друштава;
 Набавка опреме за пчеларство.
СЕКТОР АКВАКУЛТУРА
 Набавка нове опреме за рибњаке.
2. НАЧИН РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Расподела средстава по Програму врши се на
основу Конкурса који ће бити отворен до
утрошка расположивих средстава, најкасније
до 31.10.2017.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 и 6/16)
- 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.

3

БРОЈ 14

“СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК”

23. мај 2017.

Специфични критеријуми
НАЗИВ СЕКТОРА

Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или
сименталског говечета
Набавка опреме и механизације за припрему, дистрибуцију
и складиштење концентроване и кабасте сточне хране на
газдинству (сено, силажа, сенажа, итд.)

СЕКТОР
МЛЕКО

НЕОПХОДНИ УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ
ПОТЕНЦИЈАЛНИ КОРИСНИК

НАЗИВ ИНВЕСТИЦИЈЕ





Механизација/опрема за манипулацију, одлагање и
апликацију стајњака




Набавка опреме за мужу или затворених система за мужу у
слободном и везаном систему држања




поседовање 2 - 5 одрасих крава или јуница преко 14 месеци,
минимум 0,5 ха обрадиве површине по грлу, у власништву или
у закупу.

Набавка преносне опреме за мужу




Набавка опреме за хлађење и складиштење млека




поседовање 2 - 5 одрасих крава или јуница преко 14 месеци,
минимум 0,5 ха обрадиве површине по грлу, у власништву или
у закупу.
поседовање 2 - 5 одрасих крава или јуница преко 14 месеци,
минимум 0,5 ха обрадиве површине по грлу, у власништву или
у закупу.
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 0 - 10 одраслих коза
минимум 0,10 ха обрадиве површине по грлу; у власништву
или у закупу
поседовање 0 - 5 одраслих свиња
минимум 0,10 ха обрадиве површине по грлу; у власништву
или у закупу
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 0 - 10 одраслих коза
минимум 0,10 ха обрадиве површине по грлу; у власништву
или у закупу
поседовање 0 - 5 одраслих свиња
минимум 0,10 ха обрадиве површине по грлу; у власништву
или у закупу





Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња товних
раса






СЕКТОР
МЕСО




Набавка опреме и механизације за припрему, руковање и

дистрибуцију концентроване и кабасте сточне хране на
газдинству (сено, силажа, сенажа, итд), електричне ограде и 
термо – појилице




Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту
биља и наводњавање /одводњавање за воћарску и
виноградарску производњу, производњу садног материјала
и повртарску производњу (укључујући и производњу расада
СЕКТОР
и цвећарство) на отвореном пољу; набавка механизације за
ВОЋЕ, ГРОЖЂЕ, воћарско-виноградарску производњу (набавка прецизних
ПОВРЋЕ
машина за сетву, машина за расађивање расада,

(укључујући
висококвалитетних прскалица или атомизера за заштиту од
печурке) и
болести, корова и штеточина; набавка система са
цвеће
микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и
расадника од измрзавања; набавка противградних мрежа и
пратеће опреме; набавка система кап по кап; набавка
пластичних фолија, агротекстила и прскалица за
наводњавање)

Набавка прикључних машина за жетву и бербу
СЕКТОР
ОСТАЛИ УСЕВИ
Набавка машина за обраду земљишта
(житарице,
индустријско,
ароматично и
Набавка сејалица
зачинско
биље и др)
Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од
болести, штеточина и корова
СЕКТОР
ПЧЕЛАРСТВО

поседовање 2 - 5 одрасих крава или јуница преко 14 месеци,
минимум 0,5 ха обрадиве површине по грлу, у власништву или
у закупу.
поседовање 2 - 5 одрасих крава или јуница преко 14 месеци,
минимум 0,5 ха обрадиве површине по грлу, у власништву или
у закупу.
поседовање 2 - 5 одрасих крава или јуница преко 14 месеци,
минимум 0,5 ха обрадиве површине по грлу, у власништву или
у закупу.

Набавка нових пчелињих друштава
Набавка опреме за пчеларство

СЕКТОР
Набавка нове опреме за рибњаке
АКВАКУЛТУРА

поседовање минимум 0,50 ха обрадиве површине под биљним
културама (воћарске, повртарске); у власништву или у закупу




поседовање минимум 0,50 ха обрадиве површине под биљним
културама (житарице,индустријско, ароматично и зачинско
биље и др); у власништву или у закупу
поседовање минимум 0,50 ха обрадиве површине под биљним
културама (житарице,индустријско, ароматично и зачинско
биље и др); у власништву или у закупу
поседовање минимум 0,50 ха обрадиве површине под биљним
културама (житарице,индустријско, ароматично и зачинско
биље и др); у власништву или у закупу
поседовање минимум 0,50 ха обрадиве површине под биљним
културама (житарице,индустријско, ароматично и зачинско
биље и др); у власништву или у закупу
поседовање 5- 20 кошница
поседовање 0- 20 кошница




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:
Приплодне јунице - Право на подстицај
може се остварити за 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.
Набавку половне опреме - Износ
подстицаја по кориснику је до 50% од укупне
набавне вредности без ПДВ-а, а максимално
50.000,00 динара.
Набавку 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: 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: 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: 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: 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.
Набавку половне опреме - Износ
подстицаја по кориснику је до 50% од укупне
набавне вредности без ПДВ-а, а максимално
50.000,00 динара.
Набавку нове опреме - Износ подстицаја
по кориснику је до 50% од укупне набавне
вредности без ПДВ-а, а максимално 100.000,00
динара.
СекторВоће,
грожђе,
поврће
(укључујући печурке) и цвеће:
Набавку половне опреме - Износ
подстицаја по кориснику је до 50% од укупне
набавне вредности без ПДВ-а, а максимално
50.000,00 динара.
Набавку 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):
Набавку половне опреме - Износ
подстицаја по кориснику је до 50% од укупне
набавне вредности без ПДВ-а, а максимално
50.000,00 динара.
Набавку нове опреме - Износ подстицаја
по кориснику је до 50% од укупне набавне
вредности без ПДВ-а, а максимално 100.000,00
динара.
Сектор Пчеларство:
Набавку нових пчелињих друштава и
опреме за пчеларство - Износ подстицаја по
кориснику је до 65% од укупне набавне
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вредности без ПДВ-а, а максимално 80.000,00
динара.
Сектор- Аквакултура:
Набавку половне опреме - Износ
подстицаја по кориснику је до 50% од укупне
набавне вредности без ПДВ-а, а максимално
50.000,00 динара.
Набавку 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
2016.годину
("Службени
лист
општине
Мајданпек", бр. 43/16) у оквиру:
Раздела
10,
Глава
1
–
ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ,
Програмска класификација 0101 – ПРОГРАМ 5:
ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ /01010002
Мере
подршке
пољопривредној
производњи, Функција 421 - Пољопривреда,
Позиција 111 Економска класификација 451 –
Текуће субвенције за пољопривреду, у износу од
5.000.000,00 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 2017.годину
(Мера 101) – НЕ ОТВАРАТИ“.
Захтеви достављени поштом, е-маилом
и факсом неће бити разматрани.
Крајњи рок за достављање захтева је
31.10.2017.године 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: 06-16/3 од 22. маја 2017.године
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Вагнер, с.р.

___________
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1545
На основу члана 64. Статута општине Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", број 7/08),
Решењем о давању претходне сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике
Србије број 320-00-1712/2017-09 од 22.04.2017.године, a у склaду сa Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Мајданпек за 2017. годину ("Службени лист
општине Мајданпек", бројеви 12/17 и 12а/17), Општинско веће Општине Мајданпек, на седници одржаној дана
22. маја 2017.године, донело је
ОДЛУКУ
о расписивању Јавног позива за подношење захтева за одобравање подстицаја у 2017. години
I
Расписује се Јавни позив за подношење захтева за одобравање подстицаја у 2017.години.
II
Утврђује се текст Јавног позива за подношење захтева за одобравање подстицаја у 2017.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: 06-16/4 од 22.05.2017.године
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Вагнер, с.р.
____________
1546
ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење захтева за одобравање подстицаја у 2017.години
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет Јавног позива
У склaду сa Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја Општине Мајданпек за 2017. годину (у даљем тексту: Програм), Општинско веће општине Мајданпек
расписује јавни позив за подношење захтева за одобравање подстицаја у 2017.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
Регрес за репродуктивни материјал (вештачко
осемењавање)
Подстицај за успостављање и јачање удружења
у области пољопривреде
Подстицај
програма

за

спровођење

одгајивачких

Прихватљиви трошак
Трошкови
првог
осемењавања
од
стране
ветеринарских
станица
и
пољопривредних
газдинстава чији носилац или члан поседује уверење
или сертификат за самостално осемењавање говеда
Трошкови оснивања и рада произвођачких група или
организација које су у рангу микро, малих и средњих
предузећа
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
Регрес за репродуктивни материјал (вештачко
осемењавање)

Подстицај за успостављање и јачање удружења
у области пољопривреде

Подстицај за спровођење одгајивачких
програма

Крајњи корисници
Физичка
лица
(укључујући
предузетнике)
регистрована
у
Регистру
пољопривредних
газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и
руралном развоју, и налазе се у активном статусу.
Активна удружења, задруге и друге асоцијације
пољопривредних
произвођача
и
прерађивача
уписана у регистар привредних субјеката са
седиштем на територији општине Мајданпек.
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)

-

—

—

Подстицај за успостављање и јачање удружења
у области пољопривреде
—
—
—

—
—
Подстицај за спровођење одгајивачких
програма
—

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,
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;
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

Регрес за репродуктивни материјал
(вештачко осемењавање)

Подстицај за успостављање и јачање
удружења у области пољопривреде

Подстицај за спровођење одгајивачких
програма

Адреса за подношење захтева
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
у затвореној коверти са назнаком:
Општина Мајданпек
Светог Саве бб
19250 Мајданпек
„ Захтев за остваривање подстицаја у 2017.год.
(Мера 102) – НЕ ОТВАРАТИ“
у затвореној коверти са назнаком:
Општина Мајданпек
Светог Саве бб
19250 Мајданпек
„Захтев за остваривање подстицаја у 2017.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 до утрошка расположивих средстава, најкасније до
(вештачко осемењавање)
31.10.2017.године до 15 часова
Подстицај за успостављање и јачање до утрошка расположивих средстава, најкасније до
удружења у области пољопривреде
31.10.2017.године до 15 часова
8 дана од дана објављивања Јавног позива у „Сл.листу
Подстицај за спровођење одгајивачких
општине Мајданпек“, најкасније до 31.05..2017.године
програма
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта носиоца РПГ
потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за текућу годину из Регистра - Управа за трезор,
филијала Зајечар, Експозитура Мајданпек (копија)
извод из Регистра пољопривредних газдинстава о сточном фонду - Управа за трезор, филијала Зајечар,
Експозитура Мајданпек (копија)
картон за вештачко осемењавање крава издат у периоду 01.11.2016- 31.10.2017. године (копија)
пасош за осемењено грло (копија)
Уговор са пословном банком о отварању наменског текућег рачуна (копија)
доказ о уплати општинске административне таксе
Потврда ФЛЕР-а о комплетности документације уз захтев.
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Подстицај за успостављање и јачање удружења у области пољопривреде
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

Подстицај за спровођење одгајивачких програма
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Образац 2 – Опис програма рада
Образац 3 – Изјава чланова задруге/удружења пољопривредних произвођача и прерађивача
Извод из Регистра одгајивачких организација и организација са посебним овлашћењима (копија)
извод из Регистра привредних субјеката не старији од три месеца од дана подношења захтева (копија)
Годишњи програм рада одгајивачке организације оверен од стране главне одгајивачке организације
(копија)
копија Уговора уколико постоје и други извори финансирања
Уговор са пословном банком о отварању текућег рачуна (копија)
картон депонованих потписа (оверена копија)
доказ о уплати општинске административне таксе
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
Фондација за локални економски развој општине Мајданпек
(вештачко осемењавање)
Комисија за спровођење Конкурса за реализацију
Програма мера подршке за спровођење пољопривредне
Подстицај за успостављање и јачање
политике и политике руралног развоја Општине Мајданпек
удружења у области пољопривреде
за 2017. годину
Комисија за спровођење Конкурса за реализацију
Програма мера подршке за спровођење пољопривредне
Подстицај за спровођење одгајивачких
политике и политике руралног развоја Општине Мајданпек
програма
за 2017. 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
Решењем Одељења за финансије, буџет и трезор Општинске
(вештачко осемењавање)
управе Мајданпек по редоследу подношења захтева
Одлуком о расподели и коришћењу подстицајних средстава
Општинског већа општине Мајданпек.
Подстицај за успостављање и јачање
Подршка се додељује у облику бесповратне финансијске помоћи, а
удружења у области пољопривреде
међусобна права и обавезе биће регулисана Уговором између
корисника средстава и Општине Мајданпек.
Одлуком о расподели и коришћењу подстицајних средстава
Председника општине Мајданпек.
Подстицај за спровођење одгајивачких
Подршка се додељује у облику бесповратне финансијске помоћи, а
програма
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 2017.годину ("Службени лист општине Мајданпек", бр. 43/16) у укупном износу од
4.000.000,00 динара, у оквиру:
- Раздела 10, Глава 1 – ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ, Програмска класификација 0101 –
ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ /0101-0002 Мере подршке пољопривредној
производњи, Функција 421 - Пољопривреда, Позиција 111 Економска класификација 451 – Текуће
субвенције за пољопривреду, у износу од 1.800.000 динара
- Раздела 10, Глава 1 – ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ, Програмска класификација 0101 –
ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ /0101-0002 Мере подршке пољопривредној
производњи, Функција 421 - Пољопривреда, Позиција 113 Економска класификација 481 – Дотације
невладиним организацијама, у износу од 2.200.000 динара
Износ подстицаја
Подстицаји се утврђују у износу од:
Подстицај
Регрес за репродуктивни материјал
(вештачко осемењавање)

Подстицај за успостављање и јачање
удружења у области пољопривреде

Подстицај за спровођење одгајивачких
програма

Износ подстицаја по кориснику
до 75% од економске вредности осемењавања, а максимално
2.000,00 динара по приплодном грлу у периоду од 01.11.2016.
до 31.10. 2017.године.
 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
01.01.2017.године
до 100% вредности трошкова програма, а максимално
1.200.000,00 динара
Остале информације

Јавни позив за подношење захтева за одобравање подстицаја у 2017.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.
___________
1547
На основу члана 64. став 1. тачка 11) Статута општине Мајданпек („Службени лист општине Мајданпек“
број 7/08) и дописа Министарства рударства и енергетике број 312-01-51-518/2017-06 од 20.04.2017. године,
Општинско веће општине Мајданпек, на седници одржаној дана 22. маја 2017. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
I
Општина Мајданпек прихвата учешће у Програму „Подстицање коришћења обновљивих извора
енергије – развој тржишта биомасе“ (у даљем тексту: Програм) који реализује Министарство рударства и
енергетике Републике Србије у сарадњи са Немачком развојном банком – KfW и Канцеларијом за управљање
јавним улагањима Владе Републике Србије.
II
Налаже се надлежним службама Општине Мајданпек да сачине листу пројеката које би општина
Мајданпек кандидовала за учествовање у Програму а чији је предмет:
 изградња нових или реконструкција постојећих производних капацитета који за погон користе биомасу;
 изградња или рехабилитација топловода, реконструкција подстаница и друге допунске инвестиционе
мере.
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III
Овај закључак доставити Министарству рударства и енергетике Републике Србије, Одељењу за
привреду, јавне делатности и заједничке послове Општинске управе Мајданпек и архиви општине Мајданпек.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-16/5 од 22. маја 2017.године
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Вагнер, с.р.
___________
1548
На основу члана 69. става 1. тачке 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС,"број15/16) и
члана 1. Одлуке о одређивању органа надлежног за промену цена комуналних услуга (''Службени лист општине
Мајданпек'', број 16/12), Општинско веће општине Мајданпек на седници одржаној дана 22. маја 2017. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на следећe цене услуга и производа ЈП "Водовод" Мајданпек које је усвојио Надзорни
одбор ЈП "Водовод" Мајданпек (Одлуком број 66 од 13.01.2017. године), са ПДВ-ом:
ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА
Изношење смећа-грађани - дин/м²
Изношење смећа-остали корисници- дин/м²
Изношење смећа-корисници средстава буџета Републике -дин/м²
Паушално месечно задужење за сеоска домаћинства

4,62
14,85
23,10
346,50

ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ
Дистрибуција воде-грађани - дин/м³

54,45

Дистрибуција воде- корисници средстава буџета Републике - дин/м³

272,25

Дистрибуција воде -остали корисници - дин/м³

163,35

ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
Одвођење отпадних вода- дин/м³- домаћинства

17,86

Одвођење отпадних вода- дин/м³- корисници средстава буџета Републике

62,52

Одвођење отпадних вода- дин/м³- остали-пословни потрошачи

53,59

Цене из предходног става овог члана ће се примењивати наредног дана од дана објављивања у
"Службеном листу општине Мајданпек ".
II
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Мајданпек ".
III
Решење доставити:
- ЈП " Водовод " Мајданпек,
- Одељењу за привреду, јавне делатности и заједничке послове и
-архиви СО Мајданпек.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 380-1 од 22. маја 2017. године
ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Вагнер, с.р.
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подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
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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

