ГОДИНА: IX

БРОЈ: 22

6. јун 2016.

ЦЕНА:
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:

1364
На основу члана 9. Правилникa о начину, поступку и критеријумима за остваривање права на доделу
средстава из буџета општине Мајданпек за реализацију програма/пројеката од значаја организација грађанског
друштва ("Службени лист општине Мајданпек", бројеви 08/2014 и 08/2015), Записника о спроведеном поступку
конкурса за пријаву програма/пројеката удружења грађана у 2016.години (број 06-17/4-1 од 05.05.2016.године)
и Предлога о додели дотација по Конкурсу (број 06-17/4-2 од 05.05.2016.године) Општинско веће општине
Мајданпек дана 30.05.2016. године, донело је
ОДЛУКУ
о додели дотација за реализацију
програма/пројеката удружења грађана у 2016.години
I
Додељују се дотације из буџета општине Мајданпек за 2016. годину за реализацију програма/пројеката
удружења грађана у 2016.години и то:

Р.б.

Назив подносиоца

2.

Друштво за борбу против шећерне
болести Мајданпек
УГ „Праурија“ Мајданпек

3.

УГ „Ресурс центар“ Мајданпек

4.

6.

Удружење „Српски ратни ветерани“
Мајданпек
Удружење пензионера „Бакар“
Мајданпек
Одред извиђача „Мајданпечки одред“
Мајданпек

7.

КУД „Рудна Глава“ Рудна Глава

8.

Савез инвалида рада Србије – Општинска
организација Мајданпек

9.

Иницијатива младих „Хоћу! Могу!“
Доњи Милановац

1.

5.

10.

Удружење пчелара „Дели Јован“ Црнајка

11.

КУД „Лепенски Вир“ Доњи Милановац

12.

Удружење за Мајданпек

13.
14.

УГ ЕЕП „Горун“ Мајданпек
Удружење пензионера општине
Мајданпек

15.

Удружење уметника Мајданпек

16.

18.

Градско удружење пензионера Доњи
Милановац
Удружење за права и заштиту животиња
„Белка“ Мајданпек
Друштво за помоћ ментално недовољно
развијеним лицима Мајданпек

19.

Фото клуб „Дунав“ Доњи Милановац

17.

Пројекат / програмска активност

одобрени
износ

„Дијабетес, шта је то“

100.000,00

„ЕУ+млади Србије: вредности и предности“
„Цигла по цигла – формирање одрживе сигурне
куће у источној Србији“
Програмске активности из Годишњег програма
рада Удружења
Програмске активности из Годишњег програма
рада Удружења
„Очување природе и здравља је у твојим
рукама“
Програмске активности из Годишњег програма
рада Удружења
Културна и спортска манифестација
општинских организација Борског и Зајечарског
округа (програмска активност)

250.000,00

„Danube fun fest 2016“

450.000,00

„Делијовански дани пчелара“ (програмска
активност)
„Сачувајмо традицију од заборава“ (програмска
активност)
Програмске активности из Годишњег програма
рада Удружења
„Нови почетак“
Програмске активности из Годишњег програма
рада Удружења
Колонија уметника: „Камени град у дрвету и
боји“ (програмска активност)
Програмске активности из Годишњег програма
рада Удружења
Регулисање бројности паса луталица, лечење
истих (програмска активност)
„Није мука да се пружиу рука“ (програмска
активност)
Прва кружна изложба „Camera obscura 2016“
(програмска активност)

393.000,00
70.000,00
70.000,00
100.000,00
150.000,00
100.000,00

12.000,00
200.000,00
165.000,00
200.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
100.000,00
150.000,00
40.000,00
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II
Одлуку доставити учесницима Конкурса.
III
Учесници конкурса имају право да поднесу приговор Oпштинскoм вeћу општине Мајданпек у року од осам
дана од дана достављања ове Одлуке.
IV
Ову Одлуку објавити у средствима јавног информисања, на званичној интернет презентацији Oпштине
Мајданпек, као и у „Службеном листу Oпштине Мајданпек“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-24/2 од 30.05.2016.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Дејан Вагнер, с.р.
__________
1365
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 2016. годину ("Службени лист
општине Мајданпек", број 16/2016) 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 30.05.2016.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:
КОНКУРС
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 101 ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
СЕКТОР МЛЕКО
 Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или сименталског говечета
 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)
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СЕКТОР ОСТАЛИ УСЕВИ (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др)
 Набавка прикључних машина за жетву и бербу
 Набавка машина за обраду земљишта
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 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 физичка лица (укључујући предузетнике) регистрована у Регистру пољопривредних
газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју (''Службени гласник РС'', бројеви 10/2013,
142/2014 и 103/2015) 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;
- 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
Специфични критеријуми


Набавка квалитетних приплодних јуница
млечних раса или сименталског говечета




СЕКТОР
МЛЕКО

Набавка преносне опреме за мужу




Набавка опреме за хлађење и складиштење
млека

СЕКТОР
МЕСО

Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и
свиња товних раса



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.




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
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печурке) и
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СЕКТОР
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индустријско,
ароматично и
зачинско
биље и др)
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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 и цвећарство) на
отвореном пољу; набавка механизације за
воћарско-виноградарску 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)

6. јун 2016.




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 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

Набавка нових пчелињих друштава



поседовање 5- 20 кошница

Набавка опреме за пчеларство



поседовање 0- 20 кошница

Набавка прикључних машина за жетву и бербу

Набавка машина за обраду земљишта

СЕКТОР
ПЧЕЛАРСТВО

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 80.000 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.
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Сектор-Месо:
Говеда: Највише 3 грла стоке Износ подстицаја по кориснику је до 30% од укупног износа средстава (набавна
вредност без ПДВ-а), а максимално 80.000 динара по грлу стоке.
Овце: Највише 10 грла стоке Износ подстицаја по кориснику је до 30% 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 30% 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 30% 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.
Сектор- Воће, 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 50% од укупне набавне вредности без ПДВ-а, а максимално 50.000,00 динара.
Сектор Млеко:
Набавку 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.
Средстава за реализацију планирана Одлуком о буџету општине Мајданпек за 2015.годину ("Службени лист
општине Мајданпек", бр. 34/2015) у оквиру:
- Раздела 90, Глава 1 – Развој пољопривреде, Програмска класификација 0101 – ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ
ПОЉОПРИВРЕДЕ /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 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 2016.годину (Мера 101) – НЕ ОТВАРАТИ“.
Захтеви достављени поштом, е-маилом и факсом неће бити разматрани.
Крајњи рок за достављање захтева је 31.10.2016.год. до 15 часова.
III
Текст конкурса објавити у “Службеном листу општине Мајданпек”, средствима јавног информисања и на званичној
интернет презентацији општине Мајданпек (www.majdanpek.rs).
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број: 06-24/3 од 30.05.2016.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Дејан Вагнер, с.р.
__________
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1366
На основу члана 64 Статута Општине Мајданпек („Службени лист Општине Мајданпек“, број 7/2008), а у
складу са Локалним акционим планом запошљавања Општине Мајданпек за 2016.годину („Службени лист
Општине Мајданпек“, број 18/2016), Општинско веће Општине Мајданпек, на седници одржаној дана
30.05.2016.године донело је
ОДЛУКУ
о расписивању Јавног позива
за реализацију програма подршке самозапошљавању
I
Расписује се Јавни позив за реализацију програма подршке самозапошљавању.
II
Утврђује се текст Јавног позива за реализацију програма подршке самозапошљавању 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: 06-24/5 од 30.05. 2016.године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Дејан Вагнер, с.р.
__________
ЈАВНИ ПОЗИВ
за реализацију програма подршке самозапошљавању
I ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Програм подршке самозапошљавању намењен је корисницима којима су одобрена средства по програму
подршке самозапошљавању који, према Националном акционом плану запошљавања за 2016., спроводи НСЗ –
филијала Бор, испостава Мајданпек а који подразумева и доделу субвенција за самозапошљавање (средства у
једнократном износу од 180.000,00 динара по кориснику, осим у случају самозапошљавања особа са
инвалидитетом када се субвенција одобрава у једнократном износу од 200.000,00 динара по кориснику, ради
оснивања радње, задруге, или другог облика предузетништва, од стране незапосленог или удруживањем више
незапослених, као и за оснивање привредног друштва).
Програмом се одобравају додатна средства у једнократном износу од 40.000,00 динара по
кориснику, по редоследу пријема потпуних захтева до утрошка укупно планираних средстава.
II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ
Услови
Лица којима су одобрена средства – субвенције за самозапошљавање по јавном позиву НСЗ
незапосленим лицима за доделу субвенција за самозапошљавање у 2016.години за подручје НСЗ, филијала Бор,
испостава Мајданпек.
Документација
 Захтев (прописан образац)
 копија личне карте или очитана чипована лична карта подносиоца
 Уговор са НСЗ (копија)
 извод из Регистра привредних субјеката (кoпиja)
 Уговор са пословном банком о отварању текућег рачуна (копија)
Општина Мајданпек задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о поднетом захтеву.
Начин подношења захтева
Захтев (прописан образац) и пратећа документација се подносе Општини Мајданпек, непосредно и у
затвореној коверти са назнаком:
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Општина Мајданпек
Општинско веће
Светог Саве бб
19250 Мајданпек
„ Програм подршке самозапошљавању (ЛАПЗ 2016) – НЕ ОТВАРАТИ“.
Захтев се може преузети:
 сваког радног дана од 9 до 15 часова на писарници Општинске управе Општине Мајданпек,
 сваког радног дана од 8 до 15 часова у НСЗ – филијала Бор, испостава Мајданпек, Шашка 5, Мајданпек
 са званичне интернет презентације Општине Мајданпек - www.majdanpek.rs
III ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Додела и исплата средстава субвенција за самозапошљавање по Закључку Општинског већа Општине
Мајданпек а по претходно прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање.
IV ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Рок за подношење пријава је 30 (тридесет) дана од дана објављивања Јавног позива.
Непотпуни захтеви неће бити разматрани.
Јавни позив ће бити обкављен у локалним средствима јавног информисања, на огласним таблама
Општинске управе Општине Мајданпек и НСЗ – филијала Бор, испостава Мајданпек, и на званичној интернет
презентацији општине Мајданпек (www.majdanpek.rs).
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Дејан Вагнер, с.р.
_________
1367
На основу члана 64. Статута општине Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08) а у вези
члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14), члана 24. Правилника о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“,
бр. 126/14), на предлог Комисије за оцену пројеката поднетих на конкурс за суфинансирање пројеката у области
јавног информисања, Општинско веће општине Мајданпек дана 30.05.2016. године, донело је
ОДЛУКУ
о избору програма за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања на територији општине Мајданпек за 2016. годину
I
Средства за суфинансирања пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на
територији општине Мајданпек за 2016. годину опредељују се за финансирање следећих ПРОЈЕКАТА:
1. У области суфинансирање пројекта јавног информисања на територији општине Мајданпек и Републике Србије,
који су значајни за остваривање јавног интереса, путем производње штампаних медијских садржаја:
1) „Привредни и инфраструктурни развој општине Мајданпек, ресурси, потенцијали и могућности“ предлагача
ДОО за издавање новина „ММ БОНЕТ“ Бор .................................................................................................384.000,00
2) „Мајданпек данас“ предлагача Друштво за новинско издавачку делатност ДАНГРАФ доо
Београд.........................................................................................................................................................200.000,00
2. У области суфинансирања пројекта јавног информисања на територији општине Мајданпек и Републике Србије,
који су значајни за остваривање јавног интереса, путем производње медијских садржаја радио и телевизијског
програма, електронских издања тих медија и самосталних електронских издања (уређивачки обликованих интернет
страница и интернет портала):
1) „Информисање о екологији, селима и туризму општине Мајданпек“ предлагача ЗА МЕДИА ДОО
ЗАЈЕЧАР..............................................................................................................................................................1.000.000,00
2) „Истраживачко новинарство и подршка бољој информисаности општине Мајданпек“ предлагача УГ „Ресурс
центар“ из Мајданпека...........................................................................................................................................300.000,00
3) „Хроника Мајданпека“ предлагача ЈП „Штампа, радио и филм“ Бор..........................................................1.000.000,00
4) “Информације – актуелна веза између становништва“ предлагача Сашка радио доо Мосна................500.000,00
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
III
Ову Одлуку објавити у “Службеном листу општине Мајданпек” и на званичној интернет презентацији
Општине Мајданпек (www.majdanpek.rs).
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
Број 06-24/13 од 30.05.2016. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,
Дејан Вагнер, с.р.
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