
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 „Подизање нових или 

обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са наслоном) и матичних 

засада воћака, хмеља и винове лозе, као и постављање противградних мрежа, објеката и 

набавка опрема и средстава за тестирање, клонску селекцију, сертификацију, 

конзервацију и мултипликацију садног материјала“ , од 02.06.2015.годие 

Председник општине Голубац, расписује дана 09.06.2015.године 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ 

СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ САДНИЦА 

ЗА ПОДИЗАЊЕ НОВИХ ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА 

ВОЋАКА И ВИНОВЕ ЛОЗЕ 

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 са пребивалиштем и 

производњом на територији општине Голубац и са активним статусом, 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 су пољопривредна газдинства са 0 – 1,99 hа јагодастих 

врста воћака,  0 – 4,99 hа другог воћа и  газдинстава са 0 – 5 hа винове лозе за 

инестиције које се тичу производних засада винове лозе. 

Износ подстицајних средстава за набавку садница воћа и винове лозе  је  60 % од  

износа инвестиције ( укупно прихватљиви трошкови), односно 80% за младе  

предузетнике (млађи 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 „Подизање нових или 

обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са наслоном) и матичних 

засада воћака, хмеља и винове лозе, као и постављање противградних мрежа, објеката и 

набавка опрема и средстава за тестирање, клонску селекцију, сертификацију, 

конзервацију и мултипликацију садног материјала“. 

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 15.11.2015. године.  



Средства по овом позиву ће се одобравати до утрошка расположивих средстава у 

складу са  Одлуком о буџету општине Голубац. 

Све потребне информације можете добити у Општинској управи Голубац, Улица Цара 

Лазара 15, или на телефон 012/678169. 

  

Број: 320 - 22 / 2015 - 2 

                                                                            Председник Општине Голубац 

                                                                                 Др Небојша Мијовић 

 


