На основу члана 41. Статута Општине Свилајнац („Службени гласник Општине Свилајнац
”), број 41/08) и Одлуке о буџету Општине Свилајнац за 2012. годину, Скупштина Општине
Свилајнац је на седници одржаној дана 23. 12. 2011. године донела
ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У
ПЧЕЛАРСТВУ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КАМАТЕ ЗА 2012. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови и начини коришћења подстицајних средстава за
набавку опреме у пчеларству кроз субвенционисање камате и набавке пчелињих матица за
2012. годину (у даљем тексту: подстицајна средства).
Члан 2.
Подстицајна средства су планирана Одлуком о буџету Општине Свилајнац за 2012.
годину за:
- 30 пчелара субвенција камате на износ кредита до 200.000,00 динара одобреног
на 12 месеци за набавку опреме у пчеларству и
- Куповину квалитетних приплодних пчелињих матица у износу од 2,5 Еура по
матици.
Члан 3.
Право на коришћење подстицајних средстава по условима из ове одлуке има
физичко лице са територије Општине Свилајнац – носилац пољопривредног газдинства
ако је:
- уписано у Регистар пољопривредних газдинстава
- власник квалитетних приплодних пчелињих матица, односно ројева пчела или је
власник приплодних пчелињих матица, односно ројева члан пољопривредног
газдинства.
- Да је измирио обавезе по основу јавних прихода Буџета Општине Свилајнац.
Члан 4.
Захтев за остваривање права на коришћење подстицајних средстава до висине
камате износ кредита из члана 2. Ове одлуке подноси се надлежном Одељењу општинске
управе Општине Свилајнац.
Лице из члана 3. Ове одлуке уз захтев подноси:
- Фотокопију доказа да је газдинство уписано у Регистар пољопривредних
газдинстава,
- Фотокопију профактуре о набавци на име подносиоца захтева или члана
пољопривредног газдинства,
- Уверење о измиреним обавезама
Захтеви се подносе до 31.03.2012. године, а одобраваће се склапањем Уговора до
броја пчелара из члана 2. Одлуке и износа одобреног Одлуком о буџету Општине
Свилајнац.

Члан 5.
Подстицајна средства ће се уплаћивати на рачуне пословних банака у зависности од
броја одобрених кредита или на рачун корисника средстава отвореног код пословне банке
у случају куповине пчелињих матица.
Корисник подстицајних средстава је у обавези да набавку пчелињих матица оправда
доказом о уплати профактуре у року од 3 дана од дана пријема средстава, у супротном
трајно губи право на коришћење било којих подстицајних средстава од стране Општине
Свилајнац.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања и објавиће се у
„Службеном гласнику Општине Свилајнац“.
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