
На основу члана 13. Закона о пољопривреди и руралном развоју 

(„Службени гласник РС”, број 41/09), а у вези са чланом 7. Закона о буџету 

Републике Србије за 2010. годину („Службени гласник РС”, број 107/09) и члана 

42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07 и 65/08),  

  

Влада  доноси 

 

УРЕДБУ 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 

ЗА  НАБАВКУ НОВИХ РОЈЕВА ПЧЕЛА И КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛОДНИХ 

ПЧЕЛИЊИХ МАТИЦА ЗА 2010. ГОДИНУ 

 

( Уредба је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 25/10 од 

21. априла 2010. године) 

Члан 1. 

 Овом уредбом уређују се услови и начин коришћења 

подстицајних средстава  за набавку нових ројева пчела стандардно формираних 

на пет рамова са квалитетном приплодном пчелињом матицом из 2010. године, 

као и набавка квалитетних приплодних пчелињих матица из 2010. године, за 

2010. годину ( у даљем тексту: подстицајна средства). 

 

Члан 2. 

 Право на коришћење подстицајних средстава под условима 

утврђеним овом уредбом има физичко лице-носилац пољопривредног 

газдинства ако је: 

1) уписано у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са 

Правилником о начину и условима уписа и вођења Регистра пољопривредних 

газдинстава, обрасцима захтева за упис и обнову регистрације и прилога, 

документацији која се прилаже уз захтев, начину чувања података, као и о 

условима за пасивни статус пољопривредног газдинства („Службени гласник 

РС”, бр.111/09 и 21/10-у даљем тексту: Правилник); 

2) власник квалитетних приплодних пчелињих матица, односно 

ројева пчела стандардно формираних на пет рамова са квалитетном приплодном 

пчелињом матицом, за која подноси захтев за подстицајна средства или је 

власник приплодних пчелињих матица, односно ројева члан пољопривредног 

газдинства. 

 

Члан 3. 

Лице из члана 2. ове уредбе има право на подстицајна средства за 

набавку нових ројева пчела стандардно формираних на пет рамова са 

квалитетном приплодном пчелињом матицом из 2010. године, као и за набавку  

квалитетних приплодних пчелињих матица из 2010. године једном у току 

године.  

 

Члан 4. 

 Подстицајна средства утврђују се по броју нових ројева пчела 

стандардно формираних на пет рамова са квалитетном приплодном пчелињом 
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матицом из 2010. године и по броју квалитетних приплодних пчелињих матица 

из 2010. године у висини од: 

1)  3.000 динара за рој пчела стандардно формиран на пет рамова 

са квалитетном приплодном пчелињом матицом из 2010. године;  

2)  700 динара за квалитетну приплодну пчелињу матицу из 2010. 

године из центра за селекцију пчелињих матица или репростанице. 

 Лице из члана 2. ове уредбе остварује право на подстицајна 

средства у зависности од врсте подстицаја, и то за највише 50 ројева по 

кориснику подстицајних средстава, односно 100 квалитетних приплодних 

пчелињих матица. 

 

Члан 5. 

 Захтев за остваривање права на коришћење подстицајних 

средстава подноси се на Обрасцу - Захтев за коришћење подстицајних средстава 

за набавку нових ројева пчела и квалитетних приплодних пчелињих матица за 

2010. годину, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део. 

Захтев из става 1. овог члана подноси се Министарству 

пољопривреде, шумарства и водопривреде ( у даљем тексту: Министарство)-

Управа за аграрна плаћања до 31. августа 2010. године, и то за набавку нових 

ројева пчела и квалитетних приплодних пчелињих матица из 2010. године 

купљених у периоду од 1. маја до 31. августа 2010. године. 

Лице из члана 2. ове уредбе уз захтев подноси: 

1)   уверење о пореклу матице издато од стране главне одгаjивачке 

организације; 

2) фотокопију фактуре са фискалним исечком на име подносиоца 

захтева или члана пољопривредног газдинства подносиоца захтева као доказ о 

куповини нових ројева пчела стандардно формираних на пет рамова са 

квалитетном приплодном пчелињом матицом из 2010. године, као и 

квалитетних приплодних пчелињих матица из 2010. године из центра за 

селекцију пчелињих матица или репростанице. 

 

Члан 6. 

 Подстицајна средстава исплаћује Министарство на наменски 

рачун  корисника средстава отворен код пословне банке.  

Подстицајна средства исплаћују се по редоследу подношења 

захтева до износа финансијских средстава утврђеног посебним актом Владе. 

 

Члан 7. 

 У случају остваривања права на коришћење подстицајних 

средстава супротно члану 4. ове уредбе корисник средстава губи статус 

активног пољопривредног газдинства и стиче статус пасивног пољопривредног 

газдинства, у складу са Правилником, уз обавезу враћања примљеног износа 

подстицајних средстава, са обрачуном законске затезне камате.  

 

Члан 8. 

 Новчаном казном од 200.000 до 1.000.000 динара казниће се за 

прекршај одгајивачка организација, ако изда уверење о пореклу матице са 

нетачним подацима на основу којих лице из члана 2. ове уредбе оствари право 

на подстицајна средства.  
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 Новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара казниће се за 

прекршај физичко лице - корисник средстава ако оствари право на подстицајна 

средства, а не испуњава услове из члана 2. ове уредбе. 

Члан 9. 

 Спровођење ове уредбе надзире Министарство. 

 

Члан 10. 

 Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

05 Број:                                     

У Београду,           2010. године   

        

                                                                             

ВЛАДА 

 

 

                                                                         ПРВИ ПОДПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ- 

                                                                         ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДЕ,  
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Образац  

ЗАХТЕВ 

ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ 

РОЈЕВА ПЧЕЛА И КВАЛИТЕТНИХ ПРИПЛОДНИХ ПЧЕЛИЊИХ МАТИЦА 

ЗА 2010. ГОДИНУ 
*Образац попунити читко-штампаним словима  

I Основни подаци 

 
Име и презиме носиоца 
 пољопривредног газдинства  

 

 

ЈМБГ / Матични број  
Адреса  

(Општина, место, улица и број) 
 

Број телефона  

Број регистрованог пољопривредног  

газдинства 
 

Број наменског рачуна  

Назив банке  

 

II Обрачун подстицајаних средстава  

 

Врста подстицајних 

средстава 
Број  

Износ подстицајних 

средстава по     пакетном 

роју, односно матици  

(дин) 

Износ обрачунатих 

подстицајних 

средстава 

(2x3) 

1 2 3 4 

Рој пчела стандардно 

формиран на пет рамова са 

квалитетном приплодном 

пчелињом матицом 

   

Квалитетне приплодне 

пчелиње матице 

   

Укупно:  

 

III Изјава подносиоца захтева 

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да ће се 

набавка нових ројева пчела стандардно формираних на пет рамова са квалитетном 

приплодном пчелињом матицом из 2010. године, као и набавка квалитетних 

приплодних пчелињих матица из 2010. године за које се подноси захтев за подстицајна 

средства користити за даљу репродукцију на сопственом пчелињаку у наредне две 
године и да за исте до сада нису остварена подстицајна средства, као и да квалитетне 

приплодне пчелиње матице из 2010. године потичу од селекционисаног материјала. 

 

Датум и место М.П. Подносилац захтева 

_________________  _____________________ 

   

  Власник-члан пољопривредног 

газдинства 

  ________________________ 
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