
На основу члaна 7. Одлуке број 400-482/2011 о оснивању Буџетског фонда за 
развој пољопривреде општине Голубац, Општинско Веће општине Голубац, на 
седници одржаној дана 02.06.2015.године, доноси  

 
 

ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА 

I 

 

 УТВРЂУЈУ СЕ критеријуми 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“.  
 

II 

 

Критеријумима се дефинишу услови и начин избора корисника у складу са Програмом 
мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 
општине Голубац за 2015. годину а конкретна инвестиција која ће бити предмет подстицаја 

ће се дефинисати Јавним позивом. 
 

III 

 

 Крајњи корисници су физичка лица (укључујући предузетнике) и правна лица 

регистрована у Регистру пољопривредних газдинстава у складу са Законом о 

пољопривреди и руралном развоју. 

IV 

 

Инвестиција у складу са закључком мора бити реализована у периоду од 1. јануара до 15. 

новембра текуће године, при чему се под реализацијом инвестиције у смислу овог 

закључка сматра извршење свих радњи везаних за набавку предмета прихватљиве 

инвестиције (закључење купопродајног уговора, промет робе, издавање докумената који 

прате робу, преузимање робе, исплата цене у потпуности) као и стављање инвестиције у 

функцију у складу са наменом. 

V 
 
Општи критеријуми за кориснике су: 

 

— Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о 
начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава; 

— 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 
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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; 

— Наменски користи и не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која 
је предмет захтева у периоду од пет година од дана набавке опреме, машина и 
механизације, односно изградње објекта; 

— Уколико је корисник правно лице или предузетник, мора бити у активном статусу и 
уписан у регистар привредних субјеката. 

 
 

VI 
 

Специфични критеријуми за кориснике 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. 

 
VII 

 
Прихватљиви трошкови: 
 
- набавка садница воћа и винове лозе. 
 
Прихватљиви трошкови се одобравају се као накнада дела трошкова купљених и 
плаћених садница у одговарајућем процентуалном износу у складу са Програмом. 
Прихватљиви трошкови односе се на стандардне и стандардне СА саднице или 
сертификоване саднице воћа и винове лозе . 
 

VIII 
 
Избор корисника подстицаја врши се на основу  услова из  Јавног позива.  
 
Јавни позив расписује председник општине Голубац. 

 
Општинска управа Голубац  врши пријем захтева у складу са условима и критеријумима 
Јавног позива.  
 
Захтев - Пријавни образац је одштампан уз овај закључак и чини његов саставни део. 

 
Потенцијални корисници могу поднети само једну пријаву. 

 
Одељење за привреду и финансије општинске управе Голубац и Савет за развој 
пољопривреде  општине Голубац,  утврђују и проверавају тачност  и комплетност приложене 
документације. 

 
Предност има подносилац  са ранијим датумом подношења потпуног захтева. 
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IX 
 

Право на подстицаје остварује се под следећим условима:   

1) Да је нови производни засад  подигнут у четвртом кварталу претходне 
године или у првом, другом и четвртом кварталу текуће године; 
 
2) Да су катастарске парцеле на којима су подигнути производни засади у 
својини подносиоца захтева или на тим парцелама имају право закупа, 
односно коришћења на основу уговора о закупу, односно о коришћењу 
овереног у суду закљученог са физичким лицем; 

 
3) Да је Комисија, коју именује Савет за развој пољопривреде општине 
Голубац, непосредним увидом на пријављеној парцели, записнички утврдила 
да су засађене саднице воћа и винове лозе које су предмет захтева. 

  
 

X 
 

 Износ подстицајних средстава за ову инвестицију је 60 % од укупно 
прихватљивих трошкова набавке садница, односно 80 % за подносиоце захтева 
млађе од 40 година у тренутку подношења пријаве а максимални износ подстицајних 
средстава по кориснику је 200.000 динара. 

 

XI 
 

Документација која се подноси по Јавном позиву: 
 

1) Попуњен пријавни образац; 

2) Извод из регистра пољопривредног газдинства ( доказ о активном статусу и да 

је пољопривредно газдинство комерцијално) из Управе за трезор;  

3) Извод из Регистра пољопривредног газдинства-структура биљне производње- 

из Управе за трезор;  

4) Рачун на име подносиоца захтева о плаћеном износу за куповину садница воћа 

и винове лозе, плаћених у току претходне године, односно у току текуће 

календарске године у којој се подноси захтев, а до дана подношења захтева; 

5) Доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то потврда о преносу 

средстава или извод, оверени од стране банке, а у случају када је физичко 

лице извршило готовинско или плаћање картицом може се доставити само 

фискални исечак. 

6) Сертификат о  квалитету и здравственом стању садног материјала; 

7) Потврда да су коришћене стандардне СА саднице (за воћне врсте за које не 

постоји сертификовани садни материјал); 

8) Решење о упису у Винарски регистар (за подносиоца захтева који је 
произвођач вина) или решење о упису у Регистар произвођача ракије и других 
алкохолних пића (за подносиоца захтева који је произвођач ракије и других 
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алкохолних пића), односно решење о упису у Виноградарски регистар и извод 
из Виноградарског регистра (за подносиоца захтева који је произвођач грожђа); 

9) Извод из Регистра привредних субјеката за правна лица односно предузетнике 

не старији од шест месеци или одлуку, односно оснивачки акт подносиоца 

захтева из кога се види да је једна од делатности којом се подносилац захтева 

бави гајење воћа, грожђа или гајење зачинског, ароматичног и лековитог биља; 

10) Копија плана у размери 1:1000, 1:2500, 1:2800 или 1:2880; 

11) Извод из катастра непокретности са подацима о власништву; 

12) Изјава подносиоца захтева оверена у суду или општини да по неком другом 

основу не користи бесповратна подстицајна средства за подизање истих 

производних засада; 

13) Уговор о закупу, односно коришћењу ако је производни засад подигнут на 

закупљеном земљишту или земљишту за које је закључен уговор о коришћењу 

оверен у суду; 

14) Уверење  о измиреним диспелим дуговањима  према локалној самоуправи по 

основу изворних јавних прихода; 

15) Фотокопија текућег / пословног рачуна подносиоца захтева; 

16) Фотокопија личне карте подносиоца захтева. 

 

Сва потребна документа морају да гласе на подносиоца захтева и прилажу се у 

оригиналу или као оверена копија у суду или општини.  

Документа издата на страном језику морају да буду преведена на српски језик код 

овлашћеног судског тумача.  

 
XII 

 
 Решење о додели подстицаја  доноси  Председник општине Голубац а на 
основу предлога Савета за развој пољопривреде општине Голубац.  
 

ХIII 
 

Одобрени подстицаји се додељује у виду бесповратних средстава након реализације 
предметне инвестиције. 
 
Физичким и правним лицима, предузетницима и удружењима грађана, подстицаји се могу 
одобравати и на основу достављеног предрачуна за инвестиције минималне вредности 
200.000 динара. 
 
У случају да се инвестиција одобрава по основу достављеног предрачуна, средства се 
уплаћују након потписивања Уговора између општине Голубац и подносиоца захтева.  
Уговором ће се ближе дефинисати обавезе и рокови реализације као и одговарајућа 
средстава обезбеђења извршења Уговора, која доставља подносилац Захтева пре 
потписивања Уговора.  
 
Висина уплаћених средстава на основу Уговора ће бити у складу са усвојеним интезитетом 
помоћи за конкретну инвестицију предвиђену Програмом мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Голубац . 
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Одобрена средства уплаћиваће се на текући рачун подносиоца захтева. 
 
 
Број: 320 - 22 / 2015 - 1 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ 
 
 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ 

                                                                                          др Небојша Мијовић 

 


