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 На основу члана 32. а у вези са чланом 20. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи, 
(Службени гласник РС 129/07), члана 41. а у вези са чланом 15. става1. тачке 10. Статута 
Општине Димитровград (Службени лист града Ниша 79/08) и на основу Закона о пољопривреди и 
руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр.41/2009) и Програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике на територији општине Димитровград, Скупштина Општине 
Димитровград на седници одржаној дана 24.02.2012. године донела је: 

 
 

П Р А В И Л Н И К 
о субвенцијама у пчеларству  

 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 
 У складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике на територији 
општине Димитровград за 2012 годину, овим Правилником утврђују се активности у пчеларству, 
за које се додељују бесповратна новчана средства (у даљем тексту: општинска субвенција), 
општи услови, критеријуми и поступак доделе, те права и обвезе корисника општинске 
субвенције. 
 

Члан 2. 
 Корисници субвенција користе финансијска средства из буџета општине до износа који је 
опредељен Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике. 
 

Члан 3. 
 Корисници средства за субвенционисање пчеларства су регистована пољопривредна 
газдинства која се баве пчеларством, удружења пчелара и пчеларске задруге регистрована на 
територији општине Димитровград. 
 

I. ПРЕМИЈА ПО КОШНИЦИ  
 

Члан 4. 
 Субвенција се додељује корисницима на основу спроведеног конкурса, Одлуку о 
расписивању конкурса доноси председник општине. 
 Необходна документација за конкурисање на јавни конкурс je: 

1. доказ о регистрацији пољопривредног газдинства и  о активном статусу газдинства,  
2. извод из регистрације пољопривредног газдинства о броју кошница уписаних у 

регистар пољопривредних газдинстава, 
3. доказ да је измирио локалне пореске обавезе. 
 

 Необходна документација за конкурисање на конкурс се предаје на писарници Општине 
Димитровград у року који је дефинисан конкурсом и упућује се Одсеку за пољопривреду и 
одрживи економски развој. 

 
Члан 5. 

Поднети захтеви на Конкурс контролишу се од стране Комисије коју именује председник 
општине. 
 Комисија утврђује испуњеност услова на основу достављене документације. Комисија има 
право да тачност документације потврди контролом пчелињака.   
 Одлуку о додели субвенције у пчеларству доноси председник општине, након спроведеног 
конкурса у складу са овим Правилником и Програмом подршке за спровођење пољопривредне 
политике на територији општине Димитровград за 2012 годину, и на основу извештаја Комисије.  

 
 

Члан 6. 
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 Пчелари који испуне услове Конкурса добијају субвеницју у висини од 300,00 динара по 
кошници на годишњем нивоу. 
 Субвенција се исплаћује једнократно на наменски рачум пољопривредног газдинства. 
 

II. ЗАШТИТА ПЧЕЛА И ПЧЕЛИЊАКА ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ 
 

Члан 7. 
 Овим Правилником утврђује се начин и поступак остваривања права на субвенционирање 
дела трошкова неопходних за заштиту пчела и пчелињака од заразних болести из средстава. 
 

Члан 8. 
 Корисници средства за субвенционирање дела трошкова неопходних за заштиту пчела и 
пчелињака од заразних болести су удружења пчелара и пчларске задруге са територије општине 
Димитровград. 
 

Члан 9. 
 Корисници средстава за субвенционисање дела трошкова неопходних за заштиту пчела и 
пчелињака од заразних болести могу иста користити за: 

- куповину лекова у циљу обављања превентиве против заразних болести пчела; 
- обављање дијагностичких прегледа за дијагностицирање заразних болести пчела; 
- обука пчелара за обављање превентивних прегледа. 
  

Члан 10. 
 Субвенција се додељује корисницима на основу спроведеног јавног конкурса. 
 Потребна документација коју треба доставити при конкурисању: 

�� Програм за заштиту пчела и пчелињака од заразних болести; 
- број пчелина и кошница који ће бити обухваћени активностима; 
- планиране активности; 
- учешће удружења пчелара; 
- учешће пчелара; 
- очекивани резултати; 
- у случају ангажовања стручних лица њихове професионалне биогрфије.  

��� Потврда о регистрацији удружења пчелара; 
���� Потврда о регистрацији пчеларске задруге. 
 

Члан 11. 
 Необходна документација за конкурисање на јавни конкурс се предаје на писарници 
Општине Димитровград и упућује се Одсеку за пољопривреду и одрживи економски развој. 

 
Члан 12. 

 Одлуку о субвенционирању у пчеларству доноси Председник општине Димитровград, 
након спроведеног јавног конкурса а на основу Правилника и Програма о субвенционисања 
пољопривредне производње. 

 
Члан 13. 

 Са корисницима који испуњавају услове закључује се Уговор, на основу Правилника и 
Програма о субвенционисања пољопривредне производње. 
 

III. НАДЗОР  
 

Члан 14. 
За техничко извршење овог Правилника надлежан је Одсек за пољопривреду и одрживи 

економски развој, Општинске управе Општине Димитровград. 
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IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ   
 

Члан 15. 
 Измена Правилника врши се по процедури по којој је и донет и у складу са Програмом .  
 

Члан 16. 
 Правилник ступа на снагу даном објављивања на огласној табли СО-е Димитровград а 
објавиће се и у Службеном листу града Ниша. 
 
 
Број: 06-10/12-I/29-17 
У Димитровграду, 24.02.2012. године. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 
 

                                       ПРЕДСЕДНИК   
                                                                          Зоран Геров 
 


