На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју („Службени гласник РС”, број 10/13) и члана 17. став 4. и члана 24.
став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/11-УС, 72/12 и 7/14 - УС),
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА
О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ
У СТОЧАРСТВУ ПО КОШНИЦИ ПЧЕЛА
- Објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 36/14 Члан 1.
У Правилнику о начину остваривања права на подстицаје у сточарству
по кошници пчела („Службени гласник РС”, број 60/13), члан 3. мења се и гласи:
„Члан 3.
Захтев за остваривање права на подстицаје по кошници пчела подноси се
за сваку календарску годину, једанпут годишње, од 15. априла до 31. маја текуће
године, на Обрасцу - Захтев за подстицаје по кошници пчела за _____ годину, који је
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.”
Члан 2.
Образац - Захтев за подстицаје по кошници пчела за _____ годину, који
је одштампан уз Правилник о начину остваривања права на подстицаје у сточарству по
кошници пчела („Службени гласник РС”, број 60/13) и чини његов саставни део,
замењује се новим Обрасцем - Захтев за подстицаје по кошници пчела за _____ годину,
који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
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Образац
ЗАХТЕВ
ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ПО КОШНИЦИ ПЧЕЛА ЗА _____ ГОДИНУ
*Образац попунити читко-штампаним словима
I. Основни подаци
Име и презиме носиоца пољопривредног
газдинства/ Пословно име правног лица /
Пословно име предузетника
ЈМБГ / Матични број
Адреса
(општина, место, улица и број)
Број телефона
Број пољопривредног газдинства (БПГ)
Идентификациони број газдинства (ХИД)

ИД број(еви) пчелињака/стајалишта

II. Обрачун подстицајних средстава по кошници пчела
Број кошница

Износ подстицаја по
кошници (дин)

Износ обрачунатог подстицаја
(1x2)

1

2

3

III. Изјава одговорног лица
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су кошнице пчела за
које се подноси захтев за коришћење подстицаја по кошници пчела у мом власништву или
у власништву члана мог пољопривредног газдинства и да за истe није у ____ години
остваривано право на подстицајна средства по кошници пчела.

Место и датум:
________________________

Подносилац захтева
________________________
Правно лице подносилац захтева
__________________________

Место и датум:
____________________

М.П.

Потпис одговорног лица
_______________________

