
На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја Општине Голубац за 2015. годину број 06-20/2015-2 и 

Закључка о утврђивању критеријума за реализацију мере Инвестиције у физичка 

средства пољопривредних газдинстава за инвестицију „Набавка квалитетних 

приплодних јуница млечних раса или сименталског говечета“, од 02.06.2015.године 

Председник општине Голубац, дана 09.06.2015.године 

ЈАВНИ ПОЗИВ  

за доделу подстицајних средстава за 

набавку квалитетних приплодних јуница сименталске расе  

старости од 17 до 30 месеци 

Право коришћења подстицајних средстава имају физичка лица (укључујући 

предузетнике) и правна лица регистрована у Регистру пољопривредних газдинстава у 

складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју, под условом да  немају захтев 

за исто улагање у другим јавним фондовима и да су испунили доспеле обавезе по 

раније одобреним захтевима финансираним из средстава буџета општине Голубац. 

Прихватљиви корисници за све инвестиције у сектору млека су пољопривредна 

газдинства која поседују од 0 до 19 грла квалитетних приплодних говеда. 

Износ подстицајних средстава за ову инвестицију је 60 % од укупно прихватљивих 

трошкова, односно 80 % за подносиоце захтева ( физичка лица) млађе од 40 година у 

тренутку подношења пријаве. 

Потребна документација и други услови за доделу и коришћење средстава 

дефинисани су Закључком о утврђивању критеријума за реализацију мере Инвестиције 

у физичка средства пољопривредних газдинстава за инвестицију „Набавка квалитетних 

приплодних јуница млечних раса или сименталског говечета“ . 

Пријавни образац и наведени Закључак  о утврђивању критеријума може се преузети 

у електронском облику преко сајта општине Голубац, www.golubac.org.rs, односно у  

канцеларији број 11 општинске управе Голубац, улица Цара Лазара 15. Пријавни 

образац са пратећом документацијом потребно је доставити лично на писарници 

услужног центра општинске управе  Голубац. 

Јавни позив је отворен од 09.06.2015. године  и траје до 07.08.2015.године . 

Финансијска средства по овом позиву ће се одобравати до утрошка расположивих 

средстава у складу са  Одлуком о буџету општине Голубац за 2015. годину. Све 

потребне информације можете добити у Општинској управи Голубац, Улица Цара 

Лазара 15, или на телефон 012/678169. 
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