
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 
29.03.2016.године, доноси 

ЗАКЉУЧАК О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА

I

УТВРЂУЈУ  СЕ критеријуми  за  реализацију  мере  Инвестиције  у  физичка средства 
пољопривредних газдинстава за инвестицију „Набавка нове опреме за рибњаке“ . 

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  2016.  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.

Подносилац Захтева може бити: 

1) физичко лице - носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; 
2) предузетник; 
3) правно лице.

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 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.
VI

Прихватљиви трошкови за инвестицију су:

- Набавка Мрежастих алата за риболов.

VII

Износ  подстицајних  средстава  за  набавку нове  опреме  за  рибњаке је   60  %  од  износа 
инвестиције без ПДВ-а. Максимално одобрена подстицајна средства по једном захтеву су 40.000 
динара.

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. 

IX

Документација која се подноси по Јавном позиву:

1) Попуњени пријавни образац;

2) Предрачун  /  Рачун  оригинал  односно  оверена  фотокопија  за  предметну инвестицију 
издат у периоду од од 01.01.2016.године до дана подношења захтева;

3) Доказ  о  извршеном  плаћању  предметне  инвестиције (осим  када  се  подстицаји 
одобравају  на  основу  предрачуна) и  то: потврда  о  преносу  средстава  или  извод, 
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оверени од стране банке, а у случају када је физичко лице извршило готовинско или 
плаћање картицом може се доставити само фискални исечак;

4) Изјаву да за инвестицију за коју подноси захтев, не корист подстицаје по неком другом 
основу (субвенције, подстицаји, донације);

5) Уверење о измиреним доспелим јавним дажбинама издато од стране надлежне пореске 
управе;

6) Уверење о измиреним доспелим јавним дажбинама издато од стране надлежног органа 
јединице локалне самоуправе;

7) Изјава да ће наменски користи и да неће отуђити , нити да ће  другом лицу дати на 
коришћење  инвестицију  која  је  предмет  захтева  у  периоду  од  пет  година  од  дана 
набавке ;

8) Извод  из  Регистра  привредних  субјеката  уколико  је  подносилац  правно  лице  или 
предузетник не старији од 3 месеца;

9) Потврда  из  АПР  -а  о  регистрованим  прекидима  обављања  делатности  подносиоца 
захтева у току 2015. године;

10) Фотокопија личне карте подносиоца захтева;

11) Фотокопија текућег / пословног рачуна подносиоца захтева.

Х

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

            ХI

Подстицаји се могу одобрити уколико подносилац захтева нема више од 4 месеца прекида 
обављања делатности у 2015. години.
Одобрени подстицаји се додељују у виду бесповратних средстава након реализације предметне 
инвестиције.  Физичким и правним лицима и предузетницима, подстицаји се могу одобравати и на 
основу достављеног предрачуна за инвестиције минималне вредности 40.000 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 .
 Одобрена средства уплаћиваће се на текући рачун подносиоца захтева.

Број: _________________

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
                                                                                  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ

                                                                                          Бата Ћирковић
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