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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС“, број 10/13) и члана 128. Статута општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“ број 3/2008, 7/2013, 11/2014, 24/2014 и 15/18), Скупштина општине
Сокобања на седници одржаној 05.12.2018. године, донела је
ПРАВИЛНИК
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ГОВЕДАРСТВА КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ
ЖЕНСКЕ ТЕЛАДИ У 2018. ГОДИНИ
I
O вим Правилником утврђују се услови и начин коришћења подстицајних средстава за
унапређење говедарства при куповини женске телади за 2018. годину.
II
Право на коришћење подстицајних средстава имају:
-физичка лица носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са активним
статусом у 2018. години,са седиштем на територији општине Сокобања и имовином на подручју
општине Сокобања.
–

III
Услови које мора да испуни корисник субвенције су:
1. да корисник субвенције поседује регистровано пољопривредно газдинство са активним
статусум.
2. да газдинство корисника субвенције поседује објекат који задовољава минимално
потребне услове,
3. да је газдинство купило најмање једно уматичено женско теле отељено после
30.11.2017.године, а које ће бити предмет субвенције.
Обавезе корисника подстицајних средстава према општини Сокобања су с ледеће:
4. корисник не може 3 (три) године да отуђи субвенционисана грла,
5. да се придржава уговора који потписује са Општином Сокобања.
IV
Висина субвенције утврђује се у износу од 50% од укупне вредности инвестиције без
пореза, с тим што максимални износ субвенције по једном грлу не може бити већи од 25.000,00
динара (двадесетпетхиљададинара), а максимални износ по једном кориснику не може бити
већи од 75.000,00 динара (за три грла).
За млађа лица од 40 година ( на дан подношења захтева ), и за жене висина субвенција
износи 60% од укупне вредности инвестиције без пореза, тако да максимални износ по једном
грлу не може бити већи од 30.000,00 динара, а максимални износ по једном кориснику не може
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бити већи од 90.000,00 динара (за три грла).
V
Корисник подстицајних средстава је у обавези да реализује програм који предвиђа
увећање стада за број субвенционисаних женских грла у години добијања субвенције. Учешће
општине Сокобања представља 50%, односно 60% од вредности женске телади без пореза, за
купљену телад.
.
VI
Телад, која су предмет субвенционисања, морају да поседују комплетну документацију,
сагласно прописима који уређују област сточарства. Телад, која су предмет субвенционисања,
морају да потичу од уматичених плоткиња добрих производних особина, потичу од очева који су
позитивно тестирани.
VII
Право на коришћење подстицајних средстава из буџета општине Сокобања подносилац
захтева може да оствари само по једном основу.
VIII
Захтев за коришћење подстицајних средстава (у даљем тексту Захтев) подноси се са
траженом документацијом Комисији за доделу средстава у пољопривреди општине Сокобања,
улица Светог Саве, број 23, са назнаком „ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ГОВЕДАРСТВА КРОЗ
СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ ЖЕНСКЕ ТЕЛАДИ У 2018. ГОДИНИ“, искључиво
путем поште или писарнице Општине Сокобања.
Уз Захтев се прилаже :
1. Потврда о производним особинама грла издата од надлежне службе регистроване за
вођење матичне евиденције у говедарству;
2. Уверење о активном статусу пољопривредног газдинства;
3. Извод из регистра земљишних површина пријављене површине;
4. Фотокопија личне карте;
5. Фотокопија наменског рачуна газдинства;
6. Рачун-отпремница за купљену телад.
7. Доказ о преношењу новчаних средстава са наменског текућег рачуна купца на рачун
продавца (пренос новчаних средстава у целости).
–

Сва потребна документација мора да гласи на подносиоца Захтева и прилаже се у
фотокопијама, сем рачуна који мора бити оригинал или оверена фотокопија.
IX
Средства се одобравају редоследом пристиглих и административно исправних пријава, до
утрошка средстава.
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Х
Средства се исплаћују на наменски рачун пољопривредног газдинства као корисника
подстицајних средстава, након потписивања Уговора о коришћењу подстицајних средстава за
унапређење говедарства за 2018. са општином Сокобања.
XI
Правилник објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања, на веб
сајту општине Сокобања и огласној табли месних заједница.
XII
Овај Правилник објавити у „ Службеном листу општине Сокобања“.
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања.
I Број: 320-206/2018
У Сокобањи, 05.12.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИK
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС“, број 10/13) и члана 128. Статута општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“ број 3/2008, 7/2013,11/2014, 24/2014 и 15/18), Скупштина општине
Сокобања на седници одржаној 05.12.2018. године, доноси
ПРАВИЛНИК
ЗА УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ САСТАВА У ОВЧАРСТВУ И КОЗАРСТВУ КРОЗ
СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ ПРИПЛОДНЕ ЈАГЊАДИ И ЈАРАДИ У 2018.
ГОДИНИ
I
Oвим Правилником утврђују се услови и начин коришћења подстицајних средстава за
унапређење расног састава у овчарству и козарству при куповини приплодне јагњади и јаради у
2018. годину.
II
Право на коришћење подстицајних средстава имају:
-физичка лица носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава са активним
статусом у 2018. години са седиштем на територији општине Сокобања и са имовином на
подручју општине Сокобања.
–

III
Услови које мора да испуни корисник субвенције су:
-

да корисник субвенције поседује регистровано пољопривредно газдинство;

-

да газдинство корисника субвенције поседује објекат који задовољава минимално
потребне услове за држање оваца, односно коза;
Обавезе корисника подстицајних средстава према општини Сокобања су следеће:

-

корисник не може 3 (три) године да отуђи субвенционисана грл а;
корисник је у обавези да даном добијања субвенције увећа своје стадо за број
субвенционисаних приплодних грла оваца односно коза, и да укупан бројн грла одржи у
најмање три године;
да се придржава уговора који потписује са Општином Сокобања.
IV

Висина подстицаја утврђује се у износу од 50 % од вредности инвестиције по кориснику
без пореза ( регистрованом пољопривредном газдинству)Подстицај по једном грлу јагњади
односно јаради не може бити већи од 6.000,00 динара (шестхиљададинара), а максимални износ
по једном кориснику за купљену јарад и јагњад не може бити већи од 120.000,00 динара
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(стодвадесетхиљададинара). Минимални број купљених грла по једном кориснику је 10 грла.
За млађа лица од 40 година ( на дан подношења захтева ) и за жене носиоце
пољопривредних газдинстава висина сбвенције износи 60%, тако да максимални износ
субвенције по једном грлу износи 7.200,00 динара (седамхиљадаидвестадинара), а максимални
износ по
једном кориснику не може бити већи од
144.000,00 динара
(сточетрдесетчетирихиљадединара).
V
Јагњад и јарад, који су предмет субвенционисања, морају да поседују комплетну
документацију сагласно прописима који уређују област сточарства. Јагњад и јарад које су
предмет субвенционисања, морају да потичу од уматичених плоткиња добрих производних
особина и уматичених овнова и јарчева.
VI
Право на коришћење подстицајних средстава подносилац захтева може да оствари само
по једном основу .
VII
Захтев за коришћење подстицајних срестава ( у даљем тексту: Захтев) подноси се са траженом
документацијом општини Сокобања, са назнаком „ЗА УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ САСТАВА У
ОВЧАРСТВУ И КОЗАРСТВУ КРОЗ
СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ
ПРИПЛОДНЕ ЈАГЊАДИ И ЈАРАДИ У 2018. ГОДИНИ“ искључиво путем поште или
писарнице Општине Сокобања, ул.С.Саве бр.23.
Уз захтев се прилаже :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Уверење о активном статусу пољопривредног газдинства;
Фотокопија личне карте;
Рачун за купљена грла;
Потписана отпремница;
Доказ о пренешеним средствима са наменског рачуна;
Доказ о упису грла у матични запат;
Фотокопија текућег рачуна;
Извод из земљишних површина-пријављене површине

Сва потребна документација мора да гласи на подносиоца Захтева и прилаже се у
фотокопијама, сем рачуна који мора бити оригинал или оверена фотокопија.
VIII
Средства се одобравају редоследом пристиглих и административно исправних пријава, до
утрошка средстава.
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IХ
Средства се исплаћују на наменски рачун пољопривредног газдинства као корисника
подстицајних средстава, након потписивања Уговора о коришћењу подстицајних средста за
унапређење oвчарствa, односно козарства за 2018. годину са општином Сокобања.
X
Правилник објавити на огласној табли Општинске управе општине
општине Сокобања и огласној табли месних заједница.

Сокобања, веб сајту

XI
Овај Правилник објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.
Oвај правилник ступа на снагу даном доношења.

I Број: 320-207/2018
У Сокобањи, 05.12.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС“, број 10/13) и члана 128. Статута општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“ број 3/2008, 7/2013,11/2014, 24/2014 и 15/18), Скупштина општине
Сокобања на седници одржаној 05.12.2018 године, доноси
.

ПРАВИЛНИК
ЗА УНАПРЕЂЕЊE ПЧЕЛАРСТВА КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ
ПЧЕЛАРСКЕ ОПРЕМЕ, КОШНИЦА И РОЈЕВА ПЧЕЛА У 2018. ГОДИНИ
I
Oвим Правилником утврђују се услови и начин коришћења подстицајних средстава за
унапређење пчеларства кроз покривање дела трошкова за купљену пчеларску опрему, , кошнице
и ројеве пчела за 2018. годину.
II
Право на коришћење подстицајних средстава имају:
физичка лица носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава са активним
статусом у 2018. години са седиштем на територији општине Сокобања и имовином на подручју
општине Сокобања.

-

–

III
Услови које мора да испуни корисник субвенције су:
-

да корисник субвенције поседује регистровано пољопривредно газдинство са активним
статусом;
Обавезе корисника подстицајних средстава према општини Сокобања су с ледеће:

-

-

корисник не може 3 (три) године да отуђи субвенционисану опрему, пчелиња друштва,
кошнице и ројеве пчела.
да се придржава уговора који потписује са Општином Сокобања.
IV

Висина субвенције утврђује се у износу од 50% од вредности инвестиције, тако да
максимални износ подстицаја по једној купљеној кошници износи до 3.000,00 динара, по
једном роју пчела до 3.000,00 динара, а максимални износ подстицаја по једном кориснику
износи до 60.000,00 динара.
За лица млађа од 40 година (на дан подношења захтева ) и за жене носиоце
пољопривредних газдинстава висина субвенција износи 60%,тако да максимални износ
подстицаја по једној купљеној кошници износи до 3.600,00 динара, а по једном роју пчела до
3.600,00 динара, а максимални износ подстицаја по једном кориснику износи до 72.000,00
динара.
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Висина подстицаја за осталу пчеларску опрему утврђује се у износу од 50 % од укупне
вредности инвестиције без пореза, у максималном износу до 50.000,00 динара без пореза по
једном кориснику.
За млађа лица од 40 година (на дан подношења захтева ) и за жене висина субвенција
износи 60% без пореза, а максимални износ субвенција по једном кориснику износи до
60.000,00дин.
V
Право на коришћење подстицајних средстава из буџета општине Сокобања подносилац
захтева може да оствари само по једном основу.
VI
Захтев за коришћење подстицајних срестава ( у даљем тексту: Захтев) подноси се са
траженом документацијом општини Сокобања, са назнаком „
ЗА УНАПРЕЂЕЊE ПЧЕЛАРСТВА КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ
ПЧЕЛАРСКЕ ОПРЕМЕ, КОШНИЦА И РОЈЕВА ПЧЕЛА У 2018. ГОДИНИ“ У 2018
ГОДИНИ, искључиво путем поште или писарнице Општине Сокобања, ул.С.Саве бр.23.
Уз захтев се прилаже :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Рачун за реализовану инвестицију;
Уверење о активном статусу пољопривредног газдинства;
Фотокопија личне карте;
Потписана отпремница;
Доказ о пренешеним средствима са наменског рачуна;
Фотокопија текућег рачуна;

Сва потребна документација мора да гласи на подносиоца Захтева и прилаже се у
фотокопијама, сем рачуна који мора бити оригинал или оверена фотокопија.
VII
Средства се одобравају редоследом пристиглих и административно исправних пријава, до
утрошка средстава.
VIII
Средства се исплаћују на наменски рачун пољопривредног газдинства као корисника
подстицајних средстава, након потписивања Уговора о коришћењу подстицајних средста за
унапређење пчеларства за 2018. годину са општином Сокобања.
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IX
Правилник објавити на огласној табли Општинске управе општине
општине Сокобања и огласној табли месних заједница.

Сокобања, веб сајту

X
Овај Правилник објавити у „Службеном листу општине Сокобања“.
O вај Правилник ступа на снагу даном објављивања.
I Број: 320-208/2018
У Сокобањи, 05.12. 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић

СТРАНА 10

БРОЈ 38

-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

05. децембар 2018.
.

254

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС“, број 10/13) и члана 128. Статута општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“, број 3/2008, 7/2013, 11/2014, 24/2014 и 18/18), Скупштина општине
Сокобања на седници одржаној 05.12.2018.године, расписује

КОНКУРС
З А УНАПРЕЂЕЊЕ ГОВЕДАРСТВА КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ
ЖЕНСКЕ ТЕЛАДИ У 2018. ГОДИНИ
1.Намена улагања
Средствима за развој пољопривреде општине Сокобања (у даљем тексту: Средства) за
годину,
извршиће се субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава, за
2018.
куповину женске телади у укупном износу од 400.000,00 динара (четристо хиљада динара). По
овом конкурсу, субвенционисаће се женска телад у складу са Правиником за субвенционисање
пољопривреде за купљену женску телад у 2018.години.
2.Коришћење субвенцијe
Право на коришћење субвенцијe има породично пољопривредно газдинство уписано у
регистар пољопривредних газдинстава, са седиштем на територији општине Сокобања.
3. Критеријуми за оцену захтева
Средства се одобравају редоследом пристиглих и административно исправних пријава, до
утрошка средстава.
4. Потребна документација за конкурисање
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Попуњен образац захтева;
Потврда да се купљена грла налазе у матичном запату;
Уверење о активном статусу пољопривредног газдинства;
Извод из регистра земљишних површина пријављене површине;
Фотокопија личне карте;
Фотокопија наменског рачуна газдинства;
Рачун отпремница за купену телад.
–

-

Доказ о пеношењу новчаних средстава са наменског текућег рачуна купца на рачун продавца
(пренос новчаних средстава у целости).

5. Услови и начин одобравања средстава
О захтеву за коришћење подстицајних средстава, одлучује Комисија за доделу средстава
у пољопривреди именована од стране председника општине. Комисија неће разматрати
непотпуне захтеве.
Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем субвенције уређују се Уговором који
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закључује општина Сокобања и корисник средстава.
6. Подношење захтева за коришћење средстава субвенција
Захтев за коришћење подстицајних срестава ( у даљем тексту: Захтев) подноси се са
траженом документацијом Комисији за доделу средстава у пољопривреди општине Сокобања,
улица Светог Саве, број 23, са назнаком „ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ГОВЕДАРСТВА КРОЗ
СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ ЖЕНСКЕ ТЕЛАДИ У 2018 . ГОДИНИ“, искључиво
путем поште или писарнице Општине Сокобања.
Захтев и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се подносиоцу.
Конкурс је отворен од 05.12.2018. године, па до утрошка средстава а најдаље до
17.12.2018 . године. Непотпуни и неблаговремени захтеви неће бити разматрани.
Лица која су остварила право на коришћењ средстава и субвенција по конкурсима из
претходних година, а нису испунила своје обавезе у складу са тим конкурсима, немају право на
коришћење Средстава по овом конкурсу.
Конкурс објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања, путем
средстава јавног информисања, на веб сајту општине Сокобања и огласној табли месних
заједница.
Све додатне информације могу се добити на телефон:
018 830 030 локал 614, или у канцеларији број 16. Општинске управе општине Сокобања, улица
Светог Саве, број 23.
I Број: 320-209/2018
У Сокобањи, 05.12.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС“, број 10/13) и члана 128. Статута општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“ број 3/2008, 7/2013, 11/2014, 24/2014 и ), Скупштина општине Сокобања н а
седници одржаној 05.12.2018.године, расписује
КОНКУРС
ЗА УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ САСТАВА У ОВЧАРСТВУ И КОЗАРСТВУ КРОЗ
СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ ПРИПЛОДНЕ ЈАГЊАДИ И ЈАРАДИ У 2018.
ГОДИНИ
1.Намена улагања
Средствима за развој пољопривреде општине Сокобања (у даљем тексту: Средства) за
2018. годину, извршиће се субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава, за
набавку приплодне јагњади и јаради, у укупном износу од 400.000,00 динара , а у складу са
Правилником за унапређење расног састава у овчарству и козарству кроз субвенционисање
купљене приплодне јагњади и јаради у 2018. години.
2.Коришћење субвенција
Право на коришћење субвенција има Породично пољопривредно газдинство уписано у
регистар пољопривредних газдинстава, са седиштем на територији општине Сокобања,и
имовином на подручју општине Сокобања.
3. Критеријуми за оцену захтева
Средства се одобравају редоследом пристиглих и административно исправних пријава, до
утрошка средстава.
4. Потребна документација за конкурисање
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Попуњен образац захтева;
Извод из регистра земљишних површина пријављене површине;
Уверење о активном статусу пољопривредног газдинства;
Фотокопија личне карте;
Рачун за купљена грла;
Потписана отпремница;
Фотокопија текућег рачуна:
Доказ о пренешеним средст вима са наменског рачуна;
Доказ о упису грла у матични запат;
–

5. Услови и начин одобравања средстава
О захтеву за коришћење подстицајних средстава, одлучује Комисија за доделу средстава
у пољопривреди именована од стране председника општине Сокобања. Комисија неће
разматрати непотпуне захтеве.
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Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем субвенције може бити уређена
уговором који закључују општина Сокобања и корисник средстава.
6.Подношење захтева за коришћење средстава субвенција
Захтев за коришћење подстицајних срестава ( у даљем тексту: Захтев) подноси се са
траженом документацијом Комисији за доделу средстава у пољопривреди општине Сокобања,
улица Светог Саве број 23, са назнаком „ЗА УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ САСТАВА У
ОВЧАРСТВУ И КОЗАРСТВУ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ ПРИПЛОДНЕ
ЈАГЊАДИ И ЈАРАДИ У 2018. ГОДИНИ“ искључиво путем поште или писарнице Општинске
управе општине Сокобања.
Захтев и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се подносиоцу.
Конкурс је отворен од 05.12.2018. године до утрошка средстава,а накасније до
17.12.2018. године. Непотпуни и неблаговремени Захтеви неће бити разматрани.
Лица која су остварила право на коришћење кредитних средстава и субвенција по
конкурсима Фонда из претходних година, а нису испунила своје обавезе у складу са тим
конкурсима, немају право на коришћење средстава по овом конкурсу.
Конкурс објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања, путем
средстава јавног информисања, на веб сајту општине Сокобања и огласној табли М.З.
Све додатне информације могу се добити на телефон:
018830030 локал 614, или у канцеларији број 16. Општинске управе општине Сокобања, улица
Светог Саве, број 23.
I Број: 320-210/2018
У Сокобањи, 05.12.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС“, број 10/13) и члана 128. Статута општине Сокобања („Службени лист
општине Сокобања“ број 3/2008, 7/2013,11/2014, 24/2014 и 15/18), Скупштина општине
Сокоба ња на седници одржаној 05.12.2018.године, расписује
КОНКУРС
ЗА УНАПРЕЂЕЊE ПЧЕЛАРСТВА КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ
ПЧЕЛАРСКЕ ОПРЕМЕ, КОШНИЦА И РОЈЕВА ПЧЕЛА У 2018. ГОДИНИ
1.Намена улагања
Средствима за развој пољопривреде општине Сокобања (у даљем тексту: Средства) за
2018. годину, извршиће се субвенционисање регистрованих пољопривредних газдинстава, за
куповину ројева пчела, пчеларске опреме и кошница у укупном износу од 300.000,00 РСД
(тристахиљададинара). По овом Конкурсу, субвенционисаће се пчеларска опрема, кошнице, и
ројеви пчела, а у складу са Правилником за унапређење пчеларства кроз субвенционисање
куповине пчеларске опремуе, кошница и ројева пчела у 2018. години.
2.Коришћење субвенције
Право пријаве на конкурс имају носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са
подручја општине Сокобања, чија се пољопривредна имовина (земљиште, објекти и друге
нepoкретности) налази на територији општине Сокобања.
3.Критеријуми за оцену захтева
С редства субвенције предвиђена Програмом за развој пољопривреде општине Сокобања
додељиваће се према следећим критеријумима:
1. средства се одобравају за реализацију на подручју општине Сокобања;
2. корисници средстава морају да имају регистровано пољопривредно газдинство са
активним статусом у 2018.години;
4. Потребна документација за конкурисање
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Попуњен образац захтева;
Рачун за реализовану инвестицију;
Уверење о активном статусу пољопривредног газдинства;
Фотокопија личне карте;
Потписана отпремница;
Доказ о пренешеним средствима са наменског рачуна;
Фотокопија текућег рачуна;

СТРАНА 15

БРОЈ 38

-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

05. децембар 2018.
.

Сва потребна документација мора да гласи на подносиоца захтева и прилаже се у
фотокопијама,сем рачуна који мора бити оригинал или оверена фотокопија.
5. Услови и начин одобравања средстава
Средства се одобравају редоследом пристиглих и административно исправних пријава, до
утрошка средстава.
6. Подношење захтева за коришћење средстава-субвенције
Захтев за коришћење подстицајних срестава ( у даљем тексту: Захтев) подноси се са
траженом документацијом Општини Сокобања, Комисији за доделу средстава у пољопривреди
„ЗА УНАПРЕЂЕЊE ПЧЕЛАРСТВА КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ
ПЧЕЛАРСКЕ ОПРЕМЕ, КОШНИЦА И РОЈЕВА ПЧЕЛА У 2018. ГОДИНИ“, искључиво
путем поште или писарнице Општинске управе општине Сокобања.
Захтев и приложена документација остају трајно у архиви и не враћају се подносиоцу.
Конкурс је отворен од 05.12.2018. године до утрошка средстава,а најдаље до
17.12 .2018. године. Непотпуни и неблаговремени Захтеви неће бити разматрани.
Лица која су остварила право на коришћење средстава и субвенција по конкурсима из
претходних година, а нису испунила своје обавезе у складу са тим конкурсима, немају право на
конкурсу.
коришћење средстава по овом
Конкурс објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања, п утем
средстава јавног информисања, на веб сајту општине Сокобања и огласној табли месних
заједница.
Све додатне информације могу се добити на телефон:
018830030 локал 614, или у канцеларији број 16. Општинске управе општине Сокобања,
улица Светог Саве број 23.
I Број: 320-211/2018
У Сокобањи, 05.12.2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић
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