
      
 Република Србија  
 ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ 
 Председник општине 
 Број: 320-142/2021. 
 Дана: 16.09.2021.године  
 Власотинце 
 
 
 На основу члана  44. став 1. тачка 5.  Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 
РС“, број 129/07 и 83/14-др.закон 101/16 др.закон и 47/18), у вези са чланом 17. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл.гласник РС“ број 10/13, 142/14, 
103/15 у 101/16), сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 
број 320-00-03312/2021-09 од 31.05.2021.године, Одлуке о буџету општине Власотинце 
(„Сл. гласник града Лесковца“ број 47/20 и 18/21), Програма мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Власотинце за 2021. 
годину, расписује  
 

КОНКУРС  
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ПОДСТИЦАЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ У 2021.ГОДИНИ ЗА 

ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА - СЕКТОР 
ПЧЕЛАРСТВО,  

 
 
 
1. Намена улагања 

 
Средствима буџета општине Власотинце за 2021.годину, извршиће се 

субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава за: 
  

 1. Набавку нових пчелињих друштава 
 2. Набавка опреме за пчеларство 
 

     Подстицај ће износити 80% од вредности инвестиције за набавку (куповину)    
пчелињих друштава и набавку нове опреме за пчеларство 

  
 Укупан износ средстава за реализацију ове мере износи 3.000.000,00 динара. 
Износ подстицаја је 500,00 дианара по кошници пчела а највише до 80 пчелињих 
друштава по домаћинству. 

     
 
2. Коришћење субвенција  

 
Право пријаве на конкурс имају носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава 

са подручја општине Власотинце.  
  
 
 



 
3. Критеријуми за избор 

Средства подстицаја предвиђена Одлуком о буџету општине Власотинце за 
2021.годину, додељиваће се према следећим критеријумима:  

      1.   Подносилац захтева мора бити носилац пољопривредног газдинства. 
2. Подносилац захтева није остварио право на подстицаје у пчеларству у 2019-ој и 
2020-ој години.    
3. Корисници средстава морају да имају регистровано пољопривредно газдинство 

са активним статусом у 2021.години; 
4. Корисници средстава морају да имају искуства у пчеларској производњи односно 
да имају на газдинству од 20-80 пчелињих друштава. 

 
     
4. Критеријуми селекције 
 
Редни 
број 

тип критеријума селекције да/не Бодови 

1 Подносилац захтева има својство 
осигураника ПИО фонда пољопривреде да 10 

2 Подносилац захтева има пребивалиште на 
подручју са отежаним условима рада у 
пољопривреди. 

да 10 

3 Подносилац захтева има одговарајуће 
стручно знање (формално образовање из 
области пчеларства) или завршена најмање 
средња школа пољопривредне или 
ветеринарске струке  

да 10 

 
 
5. Потребна документација за конкурисање 

1. Попуњен образац захтева; 
2. Фотокопија личне карте; 
3. Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за 2021.годину; 
4. Фотокопија картице наменског рачуна пољопривредног газдинства; 
5. Извод из регистра пољопривредних газдинстава–Структура сточарске производње; 
6. Потврда – уверења Службе за локалне пореске послове о измиреним пореским 

обавезама; 
7. Остала документација којом се потврђује неки од критеријума селекције, нпр:, 

диплома и доказ о својству осигураника ПИО, и др. 
 

 
6. Начин одобравања средстава 

 
О захтеву за коришћење подстицаја за набавку (куповину) нових пчелињух 

друштава и опреме за пчеларство,  одлучује Председник општине на предлог  Комисије за 
расподелу и контролу управљања средствима буџета за пољопривреду у рурални развој 
општине Власотинце у 2021. години.  

 
Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем подицаја уређују се Уговором 

који закључују Председник општине и корисник средстава.  
 
 
 



7. Подношење захтева за коришћење средстава подстицаја 
 

Захтев за коришћење подстицаја са траженом документацијом се доставља 
општини Власотинце –  Комисији за расподелу и контролу управљања средствима буџета 
за пољопривреду у рурални развој општине Власотинце у 2021. години. на адресу Трг 
ослобођења 12, са назнаком „Субвенције за подстицаје у пољопривреди у 2021.години- 
сектор пчеларство, путем поште или лично на писарници Општинске управе општине 
Власотинце.  

 Подносилац захтева може да оствари право на коришћење субвенције само по 
 једном захтеву. 
 Захтев и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се 
подносиоцу.  
 Захтев за остваривање права на подстицаје у складу са овим Конкурсом подноси 
се у року од 17.09.2021. до 01.10.2021. године, закључно.   
 
 Конкурс објавити на огласној табли и на веб сајту  општине Власотинце 
wwwvlasotince.org.rs. 
 

Све додатне информације могу се добити на телефон: 016/875-122 локал 114,   
Комисија за расподелу и контролу управљања средствима буџета за пољопривреду у 
рурални развој општине Власотинце у 2021. години, или у просторијама Одељења за 
пољопривреду општине Власотинце у улици Трг ослобођења 12. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 01 број 320-142/2021. дана 16.09.2021.год. 

 
 
 
 
        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
        _______________________ 
            Братислав Петровић 

 


