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ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЗА ПОДСТИЦАЈ
У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ ЗА 2020. ГОДИНУ
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На основу члана 52 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – пречишћени
текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број 02/10), члана 10 и члана 11 став (3)
Закона о Влади Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта
БиХ“, број 22/18 – пречишћени текст, 49/18, 8/19, 10/19 и 32/19), а у складу с чланом 8
Закона о подстицају у пољопривредној производњи („Службени гласник Брчко дистрикта
БиХ“, бројеви: 11/06, 19/07, 15/10 и 21//20), на приједлог Одјељења за пољопривреду,
шумарство и водопривреду, број предмета: 02-000031/20 од 19. 8. 2020. године, Влада Брчко
дистрикта Босне и Херцеговине, на четвртом наставку 84. редовне сједнице, одржаном 14.
септембра 2020. године, д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ЗА ПОДСТИЦАЈ У
ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ ЗА 2020. ГОДИНУ
ДИО ПРВИ – ОПШТИ ДИО
Члан 1
(Предмет)
Правилником о начину и условима за подстицај у пољопривредној производњи за
2020. годину (у даљем тексту: Правилник) утврђују се: износ средстава подстицаја, намјена
подстицаја у пољопривредној производњи, субјекти који имају право на подстицај,
поступак за његово остваривање, општи и посебни критеријуми за остваривање подстицаја,
надзор, контрола, начин исплате и обавезе које корисник мора испунити након добијања
подстицаја.
Члан 2
(Дефиниције)
Изрази употријебљени у овом правилнику имају сљедеће значење:
a) „примарна пољопривредна производња“ је производња која је:
1) непосредно везана за узгој биљних култура и животиња,
2) опрема и механизација која служи процесу биљне и животињске производње,
3) опрема за дораду, прераду и паковање пољопривредних производа;
b) „корисник“ је предузетник, физичко и правно лице које под условима утврђеним
Правилником, као и Законом о подстицају у пољопривредној производњи (у даљем
тексту: Закон) остварује право на подстицај;
c) „производ за тржиште“ је пољопривредни производ, чији је већи дио намијењен или
за продају на тржишту или за ускладиштење;
d) „тов“ подразумијева држање животиња ради добијања меса за људску употребу;
e) „турнус“ је производни циклус од уласка животиња до њиховог изласка из простора
узгоја;
f) „елеватор“ је уређај за континуирани транспорт сипког материјала и комада робе у
вертикалном смјеру;
g) „систем за климатизацију пластеника, стакленика и перадарника“ је технички систем
којим се у климатизованом простору постижу и одржавају захтијевани термички
услови средине и може се односити на било који облик хлађења, гријања,
вентилације или дезинфекције који мијења стање ваздуха;
h) „прерада пољопривредних производа“ је процес којим се мијења примарни производ
примјеном одређених физичких и хемијских поступака;
i) „расплодно грло“ је женско грло послије првог порођаја које се у складу са
савременом стручном праксом користи у расплоду до одређене старости зависно од
врсте и расе којој припада;
j) „вегетациони период“ је период од момента сјетве до момента жетве, односно бербе;
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k) „генетски модификован организам (ГМО)“ је биљни или животињски организам,
код којег је приликом узгоја методом генетског инжењеринга унесен ген неког
другог организма.
ДИО ДРУГИ – ГЛАВНИ ДИО
ГЛАВА I. НАМЈЕНА И СТРУКТУРА ПОДСТИЦАЈА
Члан 3
(Намјена подстицаја)
(1) Подстицај у пољопривредној производњи намијењен је за:
a) подстицање развоја биљне и сточарске производње,
b) капиталне инвестиције,
c) рурални развој.
(2) Подстицај из става (1) тачка а) овог члана додјељује се за засновану производњу у
биљној производњи по површини, односно по броју грла у сточарској производњи.
Члан 4
(Структура подстицаја)
Средства подстицаја користе се за:
a) подстицаје у пољопривредној производњи и:
1) биљну производњу: ратарство, повртларство и воћарство,
2) сточарску производњу: говедарство, свињогојство, перадарство, овчарство,
козарство и осталу сточарску производњу;
b) капиталне инвестиције:
1) изградњу стакленика и пластеника,
2) подизање нових засада воћа,
3) обезбјеђење пољопривредне производње;
c) рурални развој.
Члан 5
(Одобрена финансијска средства)
За подстицај у пољопривредној производњи користе се финансијска средства за подстицај
која су одобрена Буџетом Дистрикта за 2020. годину. Одобрена средства за подстицај у
пољопривредној производњи у 2020. години износе укупно 12.000.000,00 КМ (дванаест
милиона конвертибилних марака).
Члан 6
(Услови за подстицај)
(1) Право на подстицај има корисник уколико испуњава услове из члана 5 Закона.
(2) Право на подстицај за сјетву, садњу, тов и држање стоке има корисник који примарну
пољопривредну производњу врши по стандардним технологијама у складу са савременом
стручном праксом.
(3) Провјеру испуњености општих услова за подстицај утврђује комисија за подстицај (у
даљем тексту: комисија).
(4) Провјеру испуњености услова из члана 5 став (1) тачке а) и тачке е) алинеја 2) Закона
врши Одјељење за пољопривреду, шумарство и водопривреду (у даљем тексту: Одјељење)
по службеној дужности.
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ГЛАВА II. ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈ
Члан 7
(Покретање поступка за остваривање права на подстицај)
(1) Захтјев за додјељивање подстицаја за унапређење пољопривредне производње у 2020.
години (у даљем тексту: захтјев) подноси се у складу са чланом 5 Закона, са потребном
документацијом Одјељењу.
(2) Захтјев може поднијети носилац регистрованог пољопривредног газдинства или
овлашћено лице које има његову овјерену пуномоћ.
(3) Приликом подношења захтјева кориснику се уручује један примјерак захтјева који
служи као потврда пријема захтјева.
(4) Приликом подношења захтјева корисник може пријавити више врста производње и
капиталних инвестиција, о чему је дужан дати изјаву која је саставни дио захтјева за
подстицај.
(5) Сваки наредни захтјев корисник подноси као допуну првобитно поднесеног захтјева, али
под условом да за сваки наредни захтјев који се односи на производњу мора да испуњава
минималне услове утврђене Правилником.
(6) Потребна документација која се прилаже гласи на име корисника, осим документације
прописане у члану 69 став (7) тачка c) и у члану 70 став (6) тачка d) Правилника, када је
подносилац захтјева предузетник и у том случају документација гласи на име тог
предузетника.
(7) Потребна документација корисника који су добили средства по програму
самозапошљавања у пољопривреди, а што доказују уговором о коришћењу средстава по
Програму самозапошљавања у пољопривреди на подручју Брчко дистрикта БиХ у 2019.
години, може гласити на оснивача правног лица или предузетника.
(8) Захтјев садржи: основне податке о кориснику, врсти и обиму пољопривредне
производње, податке из земљишнокњижног изватка, преписа посједовног листа или
рјешења Савјета за излагање са пописним листом, за пољопривредне површине на којима се
обавља производња, појединачни и укупно захтијевани износ и друге податке.
(9) Одлуку о облику и садржају обрасца захтјева доноси шеф Одјељења.
Члан 8
(Потребна документација)
Корисник је дужан доставити општу и посебну документацију утврђену Правилником.
Члан 9
(Општа документација)
(1) Општа документација коју је потребно доставити приликом подношења захтјева је:
а) за правна лица и предузетнике:
1) рјешење о упису у судски регистар Брчко дистрикта БиХ,
2) доказ да су измирени директни и индиректни порези гдје датум с којим
измирене обавезе није старији од три мјесеца од дана подношења захтјева,
3) доказе да правно лице и предузетник нема доспјелих, а неизмирених обавеза
доприносе за здравствено и пензионо осигурање запослених, гдје датум с којим
измирене обавезе није старији од три мјесеца од дана подношења захтјева,
4) земљишнокњижни извадак или препис посједовног листа или рјешење Савјета
излагање са пописним листом, не старији од 12 мјесеци,

су
за
су
за
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5) доказ о праву власништва или праву коришћења земљишта или објекта за узгој
животиња који важи цијели вегетациони период, за биљну производњу или од почетка
до истека периода држања или това животиња предвиђеног Правилником,
6) копија потврде рачуна отвореног код пословне банке не старија од мјесец дана од
дана подношења захтјева,
7) оригинални доказ о извршеној уплати административне таксе,
8) доказ о плаћеној закупнини за коришћење земљишта у власништву Дистрикта који
је издао надлежни орган,
9) доказ да је подносилац захтјева као уплатилац доприноса пријавио запослене не
старији од три мјесеца од дана подношења захтјева,
10) изјава предузетника, власника или сувласника правног лица да нису изузети од
подстицаја у складу са чланом 17 став (1) тачка а) и b) Правилника;
b) за физичка лица:
1) земљишнокњижни извадак или препис посједовног листа или рјешење Савјета за
излагање са пописним листом, не старији од 12 мјесеци,
2) копија потврде рачуна отвореног код пословне банке, не старија од мјесец од дана
подношења захтјева,
3) оригинални доказ о извршеној уплати административне таксе,
4) доказ о праву власништва или праву коришћења земљишта тј. објекта за узгој
животиња који важи цијели вегетациони период, за биљну производњу или од почетка
до истека периода држања или това животиња предвиђеног Правилником,
5) увјерење о покренутој оставинској расправи у којем су наведени сви потенцијални
насљедници и изјаву о сагласности потенцијалних насљедника о коришћењу
пољопривредног земљишта у корист корисника, уколико корисник није уписан у
земљишну књигу, а у току је оставинска расправа,
6) доказ о плаћеној закупнини за коришћење земљишта у власништву Дистрикта који
је издао надлежни орган,
7) потврда или увјерење о мјесту пребивалишта,
8) изјава физичког лица да није изузето од подстицаја у складу са чланом 17 став (1)
тачка а) и b) Правилника.
(2) Уговори о закупу пољопривредног земљишта морају бити овјерени од стране Дирекције
за финансије Дистрикта, осим уговора закључених са надлежним органом јавне управе
Дистрикта.
(3) Одјељење је дужно, по службеној дужности, прибавити копију катастарског плана и сву
документацију коју може тражити као орган јавне управе, а за којом настане потреба у току
поступка.
(4) Правно лице и предузетник мора бити регистрован за обављање производње за коју
пријављује подстицај, што се доказује увидом у рјешење о упису у судски регистар.
(5) Уз рачуне који се прилажу Одјељењу за различите врсте производње или капиталне
инвестиције потребно је приложити:
а) увозну царинску декларацију, ако су рачуни издати у иностранству, и
b) фискални рачун, осим у случајевима:
1) када продавач није у систему фискализације, кад прилаже увјерење којим се то
доказује, издато од надлежне институције,
2) када је продавац у систему фискализације, а купац правна особа у систему ПДВ-а и
куповину врши за пословне сврхе, односно за употребу у властитој производњи.
(6) Ако је закуподавац пољопривредног земљишта Дистрикт потребно је приложити уговор
о закупу пољопривредног земљишта закључен са надлежним органом управе Дистрикта.
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(7) Физичко лице које је у систему ПДВ-а дужно је доставити доказ о измиреном
индиректном порезу гдје датум с којим је измирена обавеза није старији од три мјесеца од
дана подношења захтјева.
Члан 10
(Прилагање документације)
(1) Документација из члана 9 Правилника прилаже се у оригиналу или копији, осим у
случају да се одређени документ тражи искључиво у оригиналу.
(2) Подносилац захтјева је обавезан приликом прилагања неовјерене копије документа
Одјељењу доставити на увид и оригинал документа, ради утврђивања аутентичности.
(3) Подносилац захтјева потписује изјаву о материјалној и кривичној одговорности за
вјеродостојност приложене документације и података које је дао приликом подношења
захтјева укључујући и изјаву да производ није генетски модификован (ГМО), која чини
саставни дио обрасца у прилогу Правилника.
(4) Посебна документација прилаже се у складу са одредбама Правилника.
Члан 11
(Рокови за подношење захтјева)
(1) Захтјеви се подносе Одјељењу у року утврђеним Правилником.
(2) Рок за подношење захтјева рачуна се од дана ступања на снагу Правилника до датума
утврђеног у посебним критеријумима Правилника.
(3) За производњу која није ограничена роком крајњи рок за подношење захтјева је 1. 12.
2020. године.
(4) У случају да је производња започета и процес производње завршен прије ступања на
снагу Правилника корисник је дужан приложити привремени записник.
Члан 12
(Комисије)
(1) Шеф Одјељења одлуком именује комисију, а по потреби може именовати више
комисија.
(2) Изузетно од става (1) овог члана шеф Одјељења, прије ступања на снагу Правилника,
именује комисију за сачињавање привремених записника, која утврђује чињенично стање на
терену.
Члан 13
(Записник)
(1) Комисија утврђује чињенично стање на терену и о томе сачињава записник.
(2) Уколико је захтјев поднесен за више врста производње или капиталних инвестиција,
комисија сачињава посебан записник за сваку врсту производње или капиталне инвестиције.
(3) Записник се сачињава у четири примјерка, од којих се први улаже у предмет и скенира у
Лотус, други се уручује кориснику подстицаја, а трећи и четврти примјерак остају у блоку
записника.
(4) У случају смрти особе која је поднијела захтјев за подстицај, записник из става (3) овог
члана може потписати члан регистрованог пољопривредног газдинства подносиоца захтјева
или опуномоћеник.
(5) Уколико корисник или особа коју он овласти одбије потписати записник, комисија је
дужна то констатовати у записнику уз навођење разлога одбијања.
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(6) Ако се у земљишнокњижном изватку, препису посједовног листа или рјешењу Савјета
за излагање са пописним листом парцела на којој је пријављен подстицај води као шума,
комисија је дужна у записнику констатовати каква је та парцела у нарави.
(7) Приликом утврђивања чињеничног стања за грла у сточарству која се маркирају, поред
осталих потребних података, комисија у записнику обавезно наводи број грла, бројеве
ушних маркица и тежину, уколико је она дефинисана посебним критеријумима утврђеним
Правилником.
(8) Записник комисије мора садржавати правилно и потпуно утврђено чињенично стање.
(9) На писани захтјев корисника Комисија из члана 12 став (3) Правилника излази на терен
и утврђује чињенично стање и о томе сачињава привремени записник.
(10) Привремени записник има једнаку доказну снагу као и записник из става (1) овог члана.
(11) Код биљне производње комисија утврђује чињенично стање на терену, што
подразумијева и утврђивање тачне површине мјерењем и о томе сачињава записник.
(12) Записник потписују чланови комисије и подносилац захтјева или особа коју он
овласти.
(13) Чињенице које нису утврђене у записнику уписују се у допуну записника у складу са
чланом 62 и 63 став (5) Закона о управном поступку Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.
Члан 14
(Одлука о подстицају)
(1) Обрађивачи поднесених захтјева обавезни су обрађивати захтјеве према редослиједу
њиховог подношења уколико су се стекли услови за рјешавање захтјева.
(2) Одлуку о издвајању новчаних средстава за подстицај доноси шеф Одјељења, на основу
обрађеног предмета и пратеће документације.
(3) Одлука из става (2) овог члана садржи: податке о кориснику подстицаја, износ
подстицаја, врсту производње или капиталне инвестиције која се подстиче, образложење и
поуку о правном лијеку.
(4) На основу одлуке из става (2) овог члана надлежни орган врши пренос новчаних
средстава на рачун корисника отворен код пословне банке.
(5) Ако корисник не испуњава услове за добијање подстицаја за поједину врсту производње
или капиталне инвестиције, захтјев за ту врсту подстицаја се одбија.
(6) Уколико у току поступка наступи смрт подносиоца захтјева, поступак се наставља на
име једног од чланова регистрованог пољопривредног газдинства, уз услов да уписани
чланови дају писмену сагласност да се поступак настави на име члана породичног
газдинства.
(7) Подаци о врсти, броју и количини производње, подносиоцу захтјева и о висини
исплаћеног подстицаја се објављују на веб-страници Владе.
Члан 15
(Максималан износ подстицаја)
(1) Износ подстицаја који се одобрава подносиоцу захтјева не може бити већи од износа
наведеног у захтјеву.
(2) У случају да новчани износ одобрен одлуком шефа Одјељења премашује износ
новчаних средстава из члана 5 Правилника, износи подстицаја по поднесеним захтјевима
умањују се пропорционално за све врсте подстицаја које се одобравају у складу са
Правилником.
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(3) За подстицаје који буду одобрени до истека рока за подношење захтјева из члана 11
Правилника, шеф Одјељења доноси одлуку о издвајању новчаних средстава која се
исплаћују у износу од 80% (осамдесет посто) од износа подстицаја утврђених Правилником.
(4) О исплати евентуално преосталог износа новчаних средстава, који се добије количником
између преосталих буџетских средстава и укупно кандидованих износа средстава, шеф
Одјељења доноси одлуку о допуни првобитне одлуке.
(5) Максималан износ подстицаја који један корисник може остварити по једној или више
врста производњи или капиталних инвестиција је:
а) за физичка лица 25.000,00 КМ
b) за правна лица и предузетнике:
1) до 30.000,00 КМ под условом да има најмање једног запосленог радника,
2) од 30.000,01 до 40.000,00 КМ под условом да има најмање три запослена радника,
3) од 40.000,01 до 60.000,00 КМ под условом да има најмање четири запослених
радника,
4) износ од 60.000,01 до 70.000,00 КМ под условом да има најмање пет запослених
радника.
c) за физичка лица у систему ПДВ-а, до 40.000,00 КМ.
(6) Услов из става (5) тачка b) алинеја 1) овог члана који се односи на број минимално
запослених радника, не примјењује се на удружења грађана која се баве пољопривредном
дјелатношћу.
(7) Изузетак од примјене става (5) тачка b) овог члана су правна лица, предузетници и
физичка лица у систему ПДВ-а који остварују право на подстицај у складу са чланом 72
Правилника.
(8) Максималан износ подстицаја који један корисник може остварити је 140.000,00 КМ и то
до 70.000,00 КМ, по основу из члана 72 Правилника и до 70.000,00 КМ, по другим основима
у складу са одредбама Правилника.
(9) За физичка лица у систему ПДВ-а из става (7) овог члана максималан износ подстицаја
који један корисник може остварити је 80.000,00 КМ и то до 40.000,00 КМ по основу из
члана 72 Правилника и до 40.000,00 КМ, по другим основима у складу са одредбама
Правилника.
Члан 16
(Надзор над реализацијом подстицаја)
(1) Надзор над реализацијом подстицаја врши Одјељење путем Комисије за интерну
контролу за подстицај у пољопривредној производњи (у даљем тексту: Комисија за интерну
контролу).
(2) Шеф Одјељења именује Комисију за интерну контролу.
(3) Комисија за интерну контролу врши:
а) контролу рада комисија за подстицај на терену;
b) провјеру обрађене документације;
c) непосредан увид у утврђено чињенично стање на терену;
d) контролу маркирања животиња;
е) сачињава план рада и контроле који одобрава шеф Одјељења;
f) излазак на терен по захтјеву водитеља управног поступка и одобрењу шефа Одјељења
ради накнадног утврђивања чињеничног стања.
(4) Комисија за интерну контролу сачињава записник о извршеној контроли и утврђеном
чињеничном стању који доставља шефу Одјељења, у року од 15 дана од дана сачињавања
записника.
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(5) Сваки предмет о извршеној контроли са записником Комисија за интерну контролу
просљеђује Инспекторату Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту:
Инспекторат).
(6) По свакој пријави за накнадну контролу Комисија за интерну контролу излази на терен
уз присуство представника из Инспектората.
(7) Коначан извјештај о свом раду за 2020. годину Комисија за интерну контролу доставља
шефу Одјељења, најкасније до 31. 1. 2021. године.
(8) Инспекцијски надзор над примјеном овог правилника врше Инспекторат, Дирекција за
финансије и управна инспекција у складу са својим надлежностима.
Члан 17
(Сукоб интереса)
Права на подстицај не могу остварити лица која су у сукобу интереса у складу са Законом о
сукобу интереса у институцијама Брчко дистрикта, односно Законом о државној служби у
органима јавне управе у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине.
Члан 18
(Обавеза корисника након добијања подстицаја)
(1) Корисник подстицаја дужан је након добијања подстицаја:
a) намјенски користити средства подстицаја за унапређење пољопривредне
производње;
b) омогућити надзор и контролу надлежним органима;
c) придржавати се рокова утврђених Правилником који се односе на период држања
грла у сточарству и период посједовања пољопривредне механизације,
прерађивачких капацитета и осталих инвестиција;
d) вратити исплаћена средства подстицаја са затезним каматама у случају да је
подстицај одобрен и исплаћен на основу неистинитих података или фалсификоване
документације.
(2) Прије исплате средстава за подстицај с корисником подстицаја закључује се уговор који
уређује:
а) висину и начин исплате средстава подстицаја;
b) обавезе из става (1) овог члана;
c) остала права и обавезе.
ГЛАВА III. БИЉНА ПРОИЗВОДЊА
Одјељак А. Ратарство
Члан 19
(Подстицај за ратарство)
Подстицај за ратарство односи се на производњу житарица, уљарица, љековитог биља и
дувана.
Члан 20
(Подстицај за житарице)
(1) Подстицај за житарице даје се за производњу пшенице, јечма, зоби, тритикала, кукуруза,
сточног сирка и хељде.
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(2) Посебни критеријуми и износи подстицаја за производњу житарица одређују се на начин
наведен у табели:
Ред.
бр.

Врста

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2
Пшеница
Јечам
Зоб
Тритикале
Кукуруз
Сирак за зрно (сточни)
Хељда

Минимална
површина
(ха)
3
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
0,50

Крајњи датум
подношења
захтјева
4
30. 9. 2020.
30. 9. 2020.
30. 9. 2020.
30. 9. 2020.
31. 10. 2020.
31. 10. 2020.
31. 10. 2020.

Износ
подстицаја
(КМ/ха)
5
300
300
300
300
300
300
300

(3) Подстицај за производњу житарица из табеле односи се на род 2020. године.
(4) Подносилац захтјева дужан је пријаву за подстицај за житарице извршити на Oбрасцу 1
који је саставни дио Правилника (АНЕКС I).
Члан 21
(Подстицај за уљарице)
(1) Подстицај за уљарице се даје за производњу: сунцокрета, уљане репице, соје и уљаног
лана.
(2) Посебни критеријуми и износи подстицаја за производњу уљарица одређују се на начин
наведен у табели:
Ред.
бр.
1
1.
2.
3.
4.

Врста
2
Сунцокрет
Уљана репица
Соја
Уљани лан

Минимална
површина
(ха)
3
1,50
1,50
1,50
1,50

Крајњи датум
подношења
захтјева
4
31. 10. 2020.
30. 9. 2020.
31. 10. 2020.
30. 9. 2020.

Износ
подстицаја
(КМ/ха)
5
450
400
400
400

(3) Подстицај за производњу уљарица односи се на род 2020. године
(4) Подносилац захтјева дужан је пријаву за подстицај за уљарице извршити на Oбрасцу 1
који је саставни дио Правилника (АНЕКС I).
Члан 22
(Подстицај за љековито и зачинско биље)
(1)Подстицај за љековито и зачинско биље се даје за камилицу, одољен, менту, невен,
босиљак и лаванду.
(2) Посебни критеријуми и износи подстицаја за љековито и зачинско биље одређују се на
начин наведен у табели:
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Ред.
бр.
1

Минимална
површина
(ха)
3
0,50
0,10
0,50
0,10
0,10
0,10

Врста
2
Камилица
Одољен
Мента
Невен
Босиљак
Лаванда

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Крајњи датум
подношења
захтјева
4
30. 9. 2020.
30. 9. 2020.
30. 9. 2020.
30. 9. 2020.
30. 9. 2020.
30. 9. 2020.

Износ
подстицаја
(КМ/ха)
5
500
500
500
500
500
500

(3) Посебни додатни критеријум је да је вријеме сјетве или садње за све врсте љековитог и
зачинског биља, изузев камилице, у 2020. години.
(4) Подстицај за љековито и зачинско биље може се остварити само једном за исту парцелу
током године.
(5) Подстицај за камилицу односи се на јесењу сјетву 2019. године, односно род 2020.
године, а не односи се на јесењу сјетву у 2020. години.
(6) Подносилац захтјева дужан је пријаву за подстицај за љековито и зачинско биље
извршити на Oбрасцу 1 који је саставни дио овог правилника (АНЕКС I).
Члан 23
(Подстицај за дуван)
(1) Посебни критеријуми и износ подстицаја за производњу дувана одређују се на начин
наведен у табели:
Ред.
бр.
1
1.
2.

Врста
2
Дуван (Виргинија)
Дуван (Берлеј)

Минимална
површина
(ха)
3
1,50
0,50

Крајњи датум
подношења
захтјева
4
31. 10. 2020.
31. 10. 2020.

Износ
подстицаја
(КМ/ха)
5
1.000
1.000

(2) Подносилац захтјева дужан је пријаву за подстицај за духан извршити на Oбрасцу 1 који
је саставни дио Правилника (АНЕКС I).
Одјељак B. Повртларство
Члан 24
(Подстицај за повртларство)
Подстицај за повртларство односи се на производњу у заштићеним просторима, производњу
поврћа на отвореном пољу и узгој гљива.
Члан 25
(Подстицај за заштићене просторе)
Подстицај за заштићене просторе односи се на производњу у стакленику и у пластенику.
Члан 26
(Подстицај за производњу у стакленицима)
(1) Посебни критеријуми и износи подстицаја за производњу у стакленицима одређују се
на начин наведен у табели:
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Ред.
бр.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Врста
производње

Минимална
површина
(м2)

2
Паприка
Парадајз
Краставац
Црни лук
Спанаћ
Боранија
Патлиџан
Салата
Јагода
Шаргарепа
Купус
Корнишони

3
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

Мин.
површина
збрајања
(м2)
4
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Износ
подстицаја
(КМ/м2)
5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
4,0
2,0
2,0
2,0

(2) Посебни додатни критеријуми су да:
а) у стакленику, као цјелини, површине до 300 м2 мора бити заснована производња једне
врсте поврћа или јагоде, а у стакленику површине преко 300 м2 може бити заснована
производња више врста поврћа;
б) се подстицај може остварити само за двије производње поврћа током календарске
године поштујући плодоред током производне године и једну производњу јагоде у
стакленику која је имала род у овој календарској години.
(3) Подносилац захтјева дужан је пријаву за подстицај за производњу у стакленицима
извршити на Oбрасцу 2 који је саставни дио Правилника (АНЕКС II).
Члан 27
(Подстицај за производњу у пластеницима)
(1) Посебни критеријуми и износ подстицаја за производњу у пластеницима одређују се на
начин наведен у табели:
Ред.
бр.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Врста
производње
2
Паприка
Парадајз
Краставац
Црни лук
Спанаћ
Боранија
Патлиџан
Салата
Јагода
Шаргарепа
Купус
Корнишони

Минимална
површина
(м2)
3
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

Мин.
површина
збрајања (м2)
4
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Износ
подстицаја
(КМ/м2)
5
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
4,00
2,00
2,00
2,00
12

(2) Посебни додатни критеријуми су да:
а) у пластенику, као цјелини, површине до 300 м2 мора бити заснована производња једне
врсте поврћа или јагоде, а у пластенику површине преко 300 м2 може бити заснована
производња више врста поврћа,
б) се подстицај може остварити само за двије производње поврћа током календарске
године поштујући плодоред током производне године и једну производњу јагоде у
пластенику која је имала род у овој календарској години.
(3) Подносилац захтјева дужан је пријаву за подстицај за производњу у пластеницима
извршити на Oбрасцу 2 који је саставни Правилника (АНЕКС II).
Члан 28
(Подстицај за производњу поврћа на отвореном пољу)
(1) Подстицај за производњу поврћа на отвореном пољу односи се на производњу:
парадајза, паприке, патлиџана, краставца, кромпира, црвеног лука, купуса, лубенице,
корнишона, бамије, бијелог лука, бундеве и шаргарепе.
(2) Посебни критеријуми и износи подстицаја за производњу из става (1) овог члана
одређују се на начин наведен у табели:
Ред.
бр.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Минимална
површина
(ха)
3
0,15
0,15
0,15
0,15
0,30
0,30
0,30
0,30
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

Врста
2
Парадајз
Паприка
Патлиџан
Краставац
Кромпир
Црвени лук
Купус
Лубеница
Корнишони
Бамија
Бијели лук
Бундева
Шаргарепа

Крајњи датум
подношења
захтјева
4
30. 9. 2020.
30. 9. 2020.
30. 9. 2020.
30. 9. 2020.
30. 9. 2020.
30. 9. 2020.
30. 9. 2020.
30. 9. 2020.
30. 9. 2020.
30. 9. 2020.
30. 9. 2020.
30. 9. 2020.
30. 9. 2020.

Износ
подстицаја
(КМ/ха)
5
3.000
3.000
3.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
3.000
3.000
3.000
1.000
3.000

(3) Подносилац захтјева дужан је пријаву за подстицај за производњу поврћа на отвореном
пољу извршити на Oбрасцу 3 који је саставни дио Правилника (АНЕКС III).
Члан 29
(Подстицај за производњу гљива)
(1) Посебни критеријуми и износ подстицаја за производњу печурки одређују се на начин
наведен у табели:
Ред.
бр.
1
1.

Врста
2
Печурке

Минимална
површина
супстрата
(м2)
3
50,00

Максималан
број турнуса

Износ
подстицаја
(КМ/м2)

4
3

5
6
13

(2) Посебни додатни критеријуми:
a) врсте печурки: шампињони, буковаче и шитаке и
b) минимална површина и подстицаји се односе на хоризонталну производну површину
супстрата.
(3) Посебна документација која се прилаже је рачун и отпремница о набавци супстрата и
мицелијума.
(4) Рачуни и отпремнице из става (3) овог члана за један турнус морају бити издати у
временском распону од 30 дана.
(5) Документација из става (3) овог члана прилаже се приликом подношења захтјева.
(6) Подносилац захтјева дужан је пријаву за подстицај за производњу гљива извршити на
обрасцу 4 који је саставни дио Правилника (АНЕКС IV).
Одјељак C. Воћарство
Члан 30
(Подстицај за воћарство)
(1) Подстицај за воћарство односи се на производњу воћа.
(2) У воћњацима се не може остварити право на подстицај за другу биљну производњу.
(3) На истој парцели у једној календарској години се не може кумулативно остварити
подстицај за производњу воћа и подизање нових засада воћа.
Члан 31
(Подстицај за произведене количине воћа)
(1) Посебни критеријуми и износи подстицаја за произведене количине воћа одређују се на
начин наведен у табели:
Ред.
бр.

Врста

1

2

1.
2.
3.
4.
5.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Јабука
Крушка
Дуња
Шљива
Вишња
Трешња
Бресква
Кајсија
Орах
Лијеска
Јагода
Малина
Купина
Боровница
Аронија

Минимална
површина
(ха)
3
1,00
1,00
0,50
1,00
1,00
0,30
1,00
1,00
0,50
0,50
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

Крајњи датум
подношења
захтјева
4
30. 9. 2020.
30. 9. 2020.
30. 9. 2020.
30. 9. 2020.
30. 9. 2020.
30. 9. 2020.
30. 9. 2020.
30. 9. 2020.
30. 9. 2020.
30. 9. 2020.
30. 9. 2020.
30. 9. 2020.
30. 9. 2020.
30. 9. 2020.
30. 9. 2020.

Износ
подстицаја
(КМ/ха)
5
600
600
800
800
600
600
600
600
800
800
800
800
800
800
800

(2) Посебни додатни критеријуми су да:
a) корисник остварује по производној површини само један подстицај у 2020. години,
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b) за воћњаке који су подигнути у 2019. и 2020. години корисник не може остварити
подстицај за произведене количине воћа, осим за јагодасто воће.
(3) Подносилац захтјева дужан је пријаву за подстицај за произведене количине воћа
извршити на Oбрасцу 5 који је саставни дио Правилника (АНЕКС V).
ГЛАВА IV. СТОЧАРСКА ПРОИЗВОДЊА
Одјељак А. Сточарска производња
Члан 32
(Подстицај за сточарску производњу)
(1) За товну јунад, расплодне краве, систем крава – женско теле, расплодне јунице, товне
свиње, расплодне крмаче, расплодне назимице, расплодне овце, товну јагњад, расплодне
козе и товну јарад која се подстичу, а набављена су у другој општини или другој држави
потребно је приликом подношења захтјева приложити потврду о ветеринарско-санитарном
прегледу (у даљем тексту: ВСП) утовара коју издаје Одјељење, Пододјељење за
ветеринарство (у даљем тексту: Пододјељење за ветеринарство).
(2) У тренутку маркирања, изласка комисија или сваке друге контроле, животиње морају
бити у објекту или на катастарској честици на којој је пријављена производња.
(3) Уколико корисник након подношења захтјева жели из било којег разлога измјестити
животиње из објекта или са земљишта на којем је пријављена производња мора поднијети
писани захтјев Одјељењу и добити ВСП утовара у складу са Законом о ветеринарству БиХ.
(4) Током једне године подстицај за исто грло може се остварити само по једном основу
што се не односи на краву у систему крава – женско теле из члана 40 Правилника.
(5) Кориснику се може одобрити исплата подстицаја за животињу која након подношења
захтјева:
а) угине или буде принудно заклана што доказује записником ветеринарске инспекције
или
b) буде украдена што доказује записником полиције.
(6) Подстицај за случај из става (5) овог члана одобрава се под условом да комисија
неопходне чињенице констатује у записнику.
Члан 33
(Тов у сточарству)
(1) Тов у сточарству који је започет најраније 2. 12. 2019. године, а завршава се најкасније
до 1. 12. 2020. године, утврђен према документацији која је приложена уз захтјев улази у
програм подстицаја за 2020. годину.
(2) Изузетак од примјене става (1) овог члана је тов јунади и тов свиња који могу бити
започети и у претходној години, у складу са члановима 38 и 43 Правилника.
(3) За тов у сточарству, на једној катастарској честици, захтјев може поднијети само један
корисник.
Члан 34
(Објекат за сточарство)
(1) Објекат за сточарство мора бити изграђен у складу са стандардном технологијом узгоја и
држања стоке и мора чинити једну засебну физичку и технолошку цјелину, с
инфраструктуром, тј. да је прикључен на воду и струју.
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(2) Изузетно од става (1) овог члана, објекат за сточарство не мора бити прикључен на
струју и воду у случају:
а) узгајања расплодних оваца;
b) това јагњади;
c) узгајања расплодних коза;
d) това јаради;
e) објекта за сточарство за узгој до:
1) осам товних јунади кад се подстицај даје у складу са чланом 38 Правилника,
2) четири расплодне краве кад се подстицај даје у складу са чланом 39 Правилника,
3) два грла у систему крава – женско теле кад се подстицај даје у складу са чланом 40
Правилника,
4) четири јунице кад се подстицај даје у складу са чланом 41 Правилника,
5) тридесет товних свиња кад се подстицај даје у складу са чланом 43 Правилника,
6) пет крмача кад се подстицај даје у складу са чланом 44 Правилника,
7) пет назимица кад се подстицај даје у складу са чланом 45 Правилника.
(3) Подстицај за производњу у једном објекту за сточарство у току једне календарске године
може остварити само један подносилац захтјева.
Члан 35
(Обиљежавање животиња)
(1) Подстицај се може остварити за грла у сточарству тј. за говеда, свиње, расплодне овце,
јагњад, расплодне козе и јарад која имају ушну маркицу.
(2) Ушну маркицу на уво животиње постављају запосленици Пододјељења за ветеринарство
и евидентирају на посебном обрасцу.
(3) Запосленици Пододјељења за ветеринарство врше евидентирање ушних маркица на
посебном обрасцу за грла купљена у Босни и Херцеговини или иностранству и обрасце
достављају власнику.
(4) У случајевима у којима је тежина при маркирању дефинисана посебним критеријумима
за поједину врсту сточарске производње, запосленици Пододјељења за ветеринарство
евидентирају просјечну улазну тежину за свако грло с ушном маркицом и обрасце
достављају власнику.
(5) Тежина из става (4) овог члана утврђује се вагањем или пантљиком на минимално 10%
(десет одсто) грла у популацији.
(6) У случају губитка маркице корисник је дужан то пријавити Пододјељењу за
ветеринарство.
Члан 36
(Потврда о одјави животиња)
(1) Прије продаје товних категорија животиња власник је дужан извадити здравствено
увјерење у Пододјељењу за ветеринарство, одјавити животиње и добити потврду о
одјављивању животиња која је услов за остваривање подстицаја у сљедећем турнусу.
(2) Уколико је корисник у претходној години имао пријављену производњу товних
категорија животиња, приликом подношења првог захтјева у овој години дужан је
доставити потврду о одјави претходног турнуса.
(3) У случају када је минимална излазна тежина дефинисана посебним критеријумима за
поједине врсте сточарске производње, комисија утврђује излазну тежину вагањем или
пантљиком.
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Одјељак А. Говедарство
Члан 37
(Подстицај за говедарство)
(1) Подстицај за говедарство се односи на: тов јунади, држање расплодних крава, краве у
систему крава – женско теле и расплодне јунице.
(2) Образац D је пасош животиње у којем су наведени сви подаци о животињи.
Члан 38
(Подстицај за тов јунади)
(1) Посебни критеријуми и износ подстицаја за тов јунади одређују се на начин наведен у
табели:
Ред.
бр.
1
1.
2.
3.
4.
5.

Параметар

Јед. мјере

Износ

3
ком.

4
5

дан

250

кг
турнус
КМ/ком.

450
2
300

2
Минималан број мушких грла
Минимални период трајања това од
тренутка увођења у тов
Минимална излазна тежина
Максималан број турнуса
Износ подстицаја

(2) Тренутак увођења у тов рачуна се:
а) за грла која су рођена на властитом имању подносиоца захтјева, три мјесеца од рођења,
b) за грла која су набављена с другог имања:
1) ако у тренутку набавке нису имала три мјесеца период това рачуна се од тренутка
кад напуне три мјесеца,
2) ако су у тренутку набавке старија од три мјесеца период това рачуна се од тренутка
набавке, с тим да грла не смију бити старија од шест мјесеци.
(3) Посебна документација за тов јунади је:
a) Образац D и
b) А1 Oбразац или C Oбразац, док се не приложи Образац D.
(4) Мушка телад која су купљена или рођена – отељена или чији је тов започео на имању
подносиоца захтјева у 2019. и 2020. години, а чији тов истиче у периоду од 2. 12. 2019.
године до 1. 12. 2020. године улазе у програм подстицаја за 2020. годину.
(5) Корисници подстицаја не могу остварити износ већи од износа утврђеног чланом 15
Правилника, без обзира на број турнуса.
(6) Документација из става (3) прилаже се приликом подношења захтјева или накнадно.
(7) Подносилац захтјева дужан је пријаву за подстицај за тов јунади извршити на Oбрасцу 6
који је саставни дио Правилника (АНЕКС VI).
Члан 39
(Подстицај за држање расплодних крава)
(1) Посебни критеријуми и износ подстицаја за држање расплодних крава одређују се на
начин наведен у табели:
Ред
бр.

Параметар

Јед. мјере

Износ
17

1
1.
2.
3.
4.

2
Минималан број крава
Минимална старост грла у моменту
подношења захтјева
Крајњи датум набавке грла
Износ подстицаја по грлу

3
ком.

4
2
2 године

КМ/ком.

1. 8. 2020.
550,00

(2) Посебна документација за држање расплодних крава је:
a) Образац D;
b) А1 Oбразац или C Образац, за грла набављена с другог имања, док се накнадно не
приложи Образац D;
c) потврда о спроведеним обавезним мјерама из 2019. године за грло које је
набављено претходних година, не старија од једне године у моменту изласка
комисије на терен или момента подношења захтјева за подстицај;
d) потврда о спроведеним обавезним мјерама из текуће године за грло које је
набављено у 2020. години и за грло на којем је спроведено дијагностичко
испитивање у 2020. години.
(3) За грла наведена у потврдама из става (2) тачке c) и d) корисник има право остварити
подстицај у 2020. години, с тим да ако је исто грло наведено на потврдама из 2019. и 2020.
године подстицај се исплаћује само једном.
(4) Документација из става (2) тачка b) овог члана прилаже се Одјељењу приликом
подношења захтјева, а документација из става (2) тачка а), c) и d) прилаже се Одјељењу
приликом подношења захтјева или накнадно.
(5) Подносилац захтјева дужан је пријаву за подстицај за држање расплодних крава
извршити на Oбрасцу 7 који је саставни дио Правилника (АНЕКС VII).

Члан 40
(Подстицај за систем крава – женско теле)
(1) Под системом крава – женско теле подразумијева се крава која је у власништву
корисника и која отели женско теле на имању корисника.
(2) Под женским телетом сматра се женско теле старости до шест мјесеци у тренутку
подношења захтјева за излазак комисије на терен или подношења захтјева за подстицај.
(3) Посебни критеријуми и износ подстицаја за систем крава – женско теле наведени су у
табели:
1
1.
2.
3.

Параметар
2
Минималан број крава
Период држања грла
Износ подстицаја

Јед. мјере
3
ком.
година
КМ/ком.

Износ
4
1
1
200

(4) Посебна документација за систем крава – женско теле је:
a) Образац D за краву и теле;
b) док се не приложи образац D, за краве које су набављене са другог имања доставити
А1 или C Oбразац, а за теле А1 Oбразац;
c) потврда о спроведеним обавезним мјерама из 2019. године за грло које је набављено
претходних година, не старија од једне године у моменту изласка комисије на терен
или момента подношења захтјева за подстицај;
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d) потврда о спроведеним обавезним мјерама из текуће године за грло које је
набављено у 2020. години и за грло на којем је спроведено дијагностичко
испитивање у 2020. години.
(5) За грла наведена у потврдама из става (2) тачке c) и d) овог члана корисник има право
остварити подстицај у 2020. години, с тим да ако је исто грло наведено на потврдама из
2019. и 2020. године подстицај се исплаћује само једном.
(6) Документација из става (4) тачка b) овог члана прилаже се Одјељењу приликом
подношења захтјева, а документација из става (4) тачка a), c) и d) овог члана прилаже се
Одјељењу приликом подношења захтјева или накнадно.
(7) Подносилац захтјева дужан је пријаву за подстицај за систем крава – женско теле
извршити на Oбрасцу 7 који је саставни дио Правилника (АНЕКС VII).
Члан 41
(Подстицај за расплодне јунице)
(1) Под расплодном јуницом сматра се јуница која је приликом подношења захтјева за
подстицај или изласка комисије старости од 12 до 24 мјесеца.
(2) Посебни критеријуми и износ подстицаја за расплодне јунице одређују се на начин
наведен у табели:
Ред.
бр.
1
1.
2.
3.
4.

Параметар
2
Минималан број грла
Крајњи датум набавке грла
Период држања грла од дана маркирања
Износ подстицаја

Јед. мјере

Износ

3
ком.
год.
КМ/ком.

4
2
1. 8. 2020.
2
300

(3) Посебна документација за расплодне јунице је:
a) Образац D;
b) А1 Oбразац или C образац, док се не приложи Образац D;
c) потврда о спроведеним обавезним мјерама из 2019. године за грло које је набављено
претходних година, не старија од једне године у моменту изласка комисије на терен
или момента подношења захтјева за подстицај;
d) потврда о спроведеним обавезним мјерама из текуће године за грло које је
набављено у 2020. години и за грло на којем је спроведено дијагностичко
испитивање у 2020. години.
(4) За грла наведена у потврдама из става (2) тачке c) и d) овог члана корисник има право
остварити подстицај у 2020. години, с тим да ако је исто грло наведено на потврдама из
2019. и 2020. године подстицај се исплаћује само једном.
(5) Документација из става (3) тачка b) овог члана прилаже се Одјељењу приликом
подношења захтјева, а документација из става (3) тачка а), c) и d) овог члана прилаже се
Одјељењу приликом подношења захтјева или накнадно.
(6) Подносилац захтјева дужан је пријаву за подстицај за држање расплодних јуница
извршити на Oбрасцу 7 који је саставни дио Правилника (АНЕКС VII).
Одјељак B. Свињогојство
Члан 42
(Подстицај за свињогојство)
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Подстицај за свињогојство односи се на тов свиња, расплодних крмача и расплодних
назимица.
Члан 43
(Подстицај за тов свиња)
(1) Посебни критеријуми и износ подстицаја за тов свиња одређују се на начин наведен у
табели:
Ред.
бр.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Параметар

Јед. мјере

Износ

2
Минималан број грла
Минимална тежина грла при
маркирању
Максимална тежина грла при
маркирању
Корективни фактор
Минималан период прираста од дана
маркирања или вакцинисања или дана
издавања потврде о ВСП
Минимална излазна тежина
Максималан број турнуса
Износ подстицаја

3
ком.

4
20

кг

25

кг

40

кг/дан

0,60

дан

90

кг
турнус
КМ/ком.

90
3
70

(2) Посебни додатни критеријум је примјена корективног фактора од дана маркирања грла.
(3) Посебна документација која се прилаже је:
a) потврда о превентивном вакцинисању против класичне свињске куге и извршеном
маркирању животиња уколико је потврда издата до 1. 5. 2020. године;
b) потврда о извршеном маркирању животиња уколико је потврда издата послије 1. 5.
2020. године.
(4) Посебна документација из става (3) овог члана се прилаже приликом подношења
захтјева.
(5) Тов свиња који је започет у 2019. години, а истиче у периоду од 1. 12. 2019. до 1. 12.
2020. године улази у програм подстицаја за 2020. годину.
(6) Корисници подстицаја не могу остварити износ већи од износа утврђеног чланом 15
Правилника без обзира на број турнуса.
(7) Подносилац захтјева дужан је пријаву за подстицај за тов свиња извршити на Обрасцу 8
који је саставни дио Правилника (АНЕКС VIII).
Члан 44
(Подстицај за расплодне крмаче)
(1) Посебни критеријуми и износ подстицаја за расплодне крмаче одређују се на начин
наведен у табели:
Ред.
Параметар
бр.
1
2
1.
Минималан број грла
2.
Крајњи датум набавке грла
3.
Рок држања грла

Јед. мјере

Износ

3
ком.
-

4
5
1. 8. 2020.
1. 11. 2020.
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4.
5.

Број захтјева у години
Износ подстицаја

КМ/ком.

1
110

(2) Посебна документација која се прилаже је:
a) потврда о превентивном вакцинисању против класичне свињске куге и извршеном
маркирању животиња уколико је потврда издата до 1. 5. 2020. године;
b) потврда о извршеном маркирању животиња уколико је потврда издата послије 1. 5.
2020. године.
(3) Посебна документација из става (2) овог члана прилаже се приликом подношења
захтјева.
(4) Подносилац захтјева дужан је пријаву за подстицај за расплодне крмаче извршити на
Oбрасцу 9 који је саставни дио овог правилника (АНЕКС IX).
Члан 45
(Подстицај за расплодне назимице)
(1) Посебни критеријуми и износ подстицаја за расплодне назимице одређују се на начин
наведен у табели:
Ред. бр.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Параметар
2
Минималан број грла
Максималан број грла
Крајњи датум набавке грла
Минимална тежина при
маркирању
Рок држања грла
Број захтјева у години
Износ подстицаја

Јед. мјере
3
ком.
ком.
-

Износ
4
5
10
1. 8. 2020.

кг

100

КМ/ком.

1. 11. 2020.
1
100

(2) Посебна документација која се прилаже је:
a) потврда о превентивном вакцинисању против класичне свињске куге и извршеном
маркирању животиња уколико је потврда издата до 1. 5. 2020. године;
b) потврда о извршеном маркирању животиња уколико је потврда издата послије 1. 5.
2020. године.
(3) Документација из става (2) овог члана се прилаже приликом подношења захтјева.
(4) Подносилац захтјева дужан је пријаву за подстицај за расплодне назимице извршити на
Oбрасцу 9 који је саставни дио овог правилника (АНЕКС IX).
Одјељак C. Перадарство
Члан 46
(Подстицај за перадарство)
Подстицај за перадарство односи се на тов пилића, узгој 18-седмичних пиленки, узгој кока
носиља и тов ћурића.
Члан 47
(Подстицај за тов пилића)
(1) Посебни критеријуми и износ подстицаја за тов пилића одређују се на начин наведен у
табели:
Ред. бр.

Параметар

Јед. мјере

Износ
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1
1.
2.
3.
4.

2
Минималан број пилића у турнусу
Максималан број турнуса по
објекту
Минималан период трајања това
Износ подстицаја

3
ком./турнус

4
5.000

турнус

5

дан
КМ/ком.

35
0,2

(2) Посебна документација која се прилаже је:
a) рачун и отпремница о набавци једнодневних пилића;
b) потврда о спроведеним ветеринарско-здравственим мјерама.
(3) Посебна документација из става (2) овог члана прилаже се приликом подношења
захтјева, а уколико је издата након истека рока за подношење захтјева, прилаже се
накнадно.
(4) Подносилац захтјева дужан је пријаву за подстицај за тов пилића извршити на Обрасцу
10 који је саставни дио овог правилника (АНЕКС X).
Члан 48
(Подстицај за узгој 18-седмичних пиленки)
(1) Посебни критеријуми и износ подстицаја за узгој 18-седмичних пиленки одређују се на
начин наведен у табели:
Ред.
бр.
1
1.
2.
3.

Параметар
2
Мин. број пилића за узгој 18-седмичних
пиленки
Максималан број турнуса по објекту
Износ подстицаја

Јед. мјере

Износ

3

4

ком./турнус

5.000

турнус
КМ/ком.

2
0,3

(2) Посебна документација која се прилаже је:
a) рачун и отпремница о набави пилића за узгој 18-седмичних пиленки;
b) потврда о спроведеним ветеринарско-здравственим мјерама.
(3) Посебна документација из става (2) овог члана се прилаже приликом подношења
захтјева, а уколико је издата након истека рока за подношење захтјева прилаже се накнадно.
(4) Подносилац захтјева дужан је пријаву за подстицај за узгој 18-седмичних пиленки
извршити на Обрасцу 10 који је саставни дио овог правилника (АНЕКС X).
Члан 49
(Подстицај за коке носиље)
(1) Посебни критеријуми и износ подстицаја за коке носиље одређују се на начин наведен у
табели:
Ред.
бр.
1
1.
2.
3.

Параметар

Јед. мјере

Износ

2
Минималан број кока носиља
Број захтјева током године
Износ подстицаја

3
ком.
КМ/ком.

4
1.500
1
1,5

(2) Посебни додатни критеријум је кавезни систем држања.
22

(3) Посебна документација:
a) рачун и отпремница о набавци кока носиља старијих од 18 седмица,
b) потврда о спроведеним ветеринарско-здравственим мјерама.
(4) Посебна документација из става (3) овог члана прилаже се приликом подношења
захтјева.
(5) Подносилац захтјева дужан је пријаву за подстицај за коке носиље извршити на Обрасцу
10 који је саставни дио Правилника (АНЕКС X).
Члан 50
(Подстицај за тов ћурића)
(1) Посебни критеријуми и износ подстицаја за тов ћурића одређују се на начин наведен у
табели:
Ред.
бр.
1
1.
2.
3.
4.
5.

Параметар
2
Минималан број ћурића у турнусу
Максималан број ћурића по м2
Минималан период това од дана
набавке
Максималан број турнуса по објекту
Износ подстицаја

Јед. мјере

Износ

3
ком./турнус
ком./м2

4
300
3

дан

120

турнус
КМ/ком.

2
3

(2) Посебна документација која се прилаже је:
a) рачун и отпремница о набавци ћурића;
b) потврда о спроведеним ветеринарско-здравственим мјерама.
(3) Посебна документација из става (2) овог члана прилаже се приликом подношења
захтјева, а уколико је издата након истека рока за подношење захтјева прилаже се накнадно.
(4) Подносилац захтјева дужан је пријаву за подстицај за тов ћурића извршити на Обрасцу
10 који је саставни дио Правилника (АНЕКС X).
Одјељак D. Расплодне овце, тов јагњади, расплодне козе, тов јаради и пчеларство
Члан 51
(Подстицај за расплодне овце)
Посебни критеријуми и износ подстицаја за расплодне овце одређују се на начин наведен у
табели 1.
Табела 1.
Ред.
бр.
1
1.
2.
3.
4.

Параметар

Јед. мјере

Износ

2
Минималан број оваца
Крајњи рок набавке грла
Период држања
Износ подстицаја

3
ком.
КМ/ком.

4
20
1. 8. 2020.
до 1. 11. 2020.
80

(2) Посебна документација која се прилаже је:
a) потврда о вакцинисању против бруцелозе и извршеном маркирању животиња или
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b) потврда о извршеним дијагностичким мјерама на бруцелозу уколико није
извршена вакцинација у том моменту.
(3) Посебна документација из става (2) овог члана прилаже се приликом подношења
захтјева.
(4) Подносилац захтјева мора посједовати објекат на пријављеној катастарској честици који
може бити од чврстог или монтажног материјала.
(5) Подносилац захтјева дужан је пријаву за подстицај за расплодне овце извршити на
Oбрасцу 11 који је саставни дио Правилника (АНЕКС XI).
Члан 52
(Подстицај за тов јагњади)
(1) Посебни критеријуми и износ подстицаја за тов јагњади одређују се на начин наведен у
табели:
Ред.
Параметар
бр.
1
2
1. Минималан број јагњади
2. Минимална тежина грла при маркирању
3. Максимална тежина грла при маркирању
Минималан период това од тренутка
4.
маркирања
5. Максималан број турнуса
6. Износ подстицаја

Јед. мјере

Износ

3
ком.
кг
кг

4
20
5
20

дан

60

турнус
КМ/ком.

1
50

(2) Посебна документација која се прилаже је:
a) потврда о маркирању јагњади;
b) потврда о маркирању коју издаје надлежна ветеринарска станица, ако је јагње
маркирано на другој општини;
c) потврда о цијепљењу стада, ако је матично стадо с подручја дистрикта или
потврда о извршеним дијагностичким мјерама на бруцелозу уколико није
извршена вакцинација у том моменту.
(3) Посебна документација из става (2) тачка а) и b) овог члана прилаже се приликом
подношења захтјева, а документација из става (2) тачка c) овог члана прилаже се накнадно.
(4) Уколико неко од корисника посједује расе: Романовска, Ил де Франс или Виртемберг
може остварити подстицај за два турнуса током године за тов јагњади што доказује
потврдом коју издаје Пододјељење за ветеринарство.
(5) Подносилац захтјева мора посједовати објекат на пријављеној катастарској честици који
може бити од чврстог или монтажног материјала.
(6) Подносилац захтјева дужан је пријаву за подстицај за тов јагњади извршити на Oбрасцу
12 који је саставни дио Правилника (АНЕКС XII).
Члан 53
(Подстицај за расплодне козе)
(1) Посебни критеријуми и износ подстицаја за расплодне козе одређују се на начин наведен
у табели:
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Ред.
бр.
1
1.
2.
3.
4.
5.

Параметар
2
Минималан број коза
Крајњи рок набавке грла
Период држања
Износ подстицаја
Минимална старост грла у моменту
подношења захтјева за подстицај

Јед. мјере

Износ

3
ком.
КМ/ком.

4
10
1. 8. 2020.
до 1. 11. 2020.
70
1 година

(2) Посебна документација која се прилаже је:
a) потврда о вакцинисању против бруцелозе и извршеном маркирању животиња или
b) потврда о извршеним дијагностичким мјерама на бруцелозу уколико није извршена
вакцинација у том моменту.
(3) Посебна документација из става (2) овог члана прилаже се приликом подношења
захтјева.
(4) Подносилац захтјева дужан је пријаву за подстицај за расплодне козе извршити на
Oбрасцу 11 који је саставни дио Правилника (АНЕКС XI).
Члан 54
(Подстицај за тов јаради)
(1) Посебни критеријуми и износ подстицаја за тов јаради одређују се на начин наведен у
табели:
Ред.
бр.
1
1.
2.
3.
4.

Параметар
2
Минималан број јаради
Минималан период това од тренутка
маркирања
Максималан број турнуса
Износ подстицаја

Јед. мјере

Износ

3
ком.

4
10

дан

60

турнус
КМ/ком.

1
50

(2) Посебна документација која се прилаже је:
a) потврда о маркирању јаради;
b) потврду о маркирању коју издаје надлежна ветеринарска станица, ако је јаре
маркирано на другој општини;
c) потврда о цијепљењу стада, ако је матично стадо са подручја дистрикта или
потврда о извршеним дијагностичким мјерама на бруцелозу уколико није извршена
вакцинација у том моменту.
(3) Посебна документација из става (2) тачка а) и b) овог члана прилаже се приликом
подношења захтјева, а документација из става (2) тачка c) овог члана прилаже се накнадно.
(4) Подносилац захтјева дужан је пријаву за подстицај за тов јаради извршити на Oбрасцу
12 који је саставни дио Правилника (АНЕКС XII).
Члан 55
(Подстицај за пчеларство)
(1) Посебни критеријуми и износ подстицаја за пчеларство одређују се на начин наведен у
табели:
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Ред. бр.
1
1.
2.
3.
4.

Параметар
2
Минималан број кошница
Крајњи датум подношења
захтјева
Период држања
Износ подстицаја

Јед. мјере
3
ком.
КМ/кошница

Износ
4
30
30.09.2020.
до 01.11.2020
30

(2) Посебни додатни критеријуми су да:
a) се признаје само кошница у којој се налази активно пчелиње друштво и
b) је пчелињак на парцелама на којима је пријављена производња у тренутку рада
комисије.
(3) Посебна документација која се прилаже је изјава коју издаје удружење пчелара
регистровано у Основном суду Брчко дистрикта Босне и Херцеговине до 1. 2. 2020. године
да је корисник пчелар члан удружења који своју дјелатност обавља на подручју дистрикта с
назначеним бројем кошница које посједује.
(4) Посебна документација прилаже се приликом подношења захтјева.
(5) Подносилац захтјева дужан је пријаву за подстицај за пчеларство извршити на Обрасцу
13 који је саставни дио Правилника (АНЕКС XIII).
Члан 56
(Подстицај за набавку рибље млађи)
(1) Подстицај за набавку рибље млађи односи се на набавку рибље млађи: сома, пастрмке,
шарана и толстолобика.
(2) Услов за остваривање подстицаја за набавку рибље млађи је:
a) да подносилац захтјева посједује властити рибњак;
b) да подносилац захтјева посједује властити извор воде или артерски бунар;
c) да је рибњак ограђен.
(3) Потребна документација која се прилаже је:
a) рачун о набавци рибље млађи из текуће године;
b) сертификат о здравственој исправности рибље млађи који издаје овлашћена
институција;
c) ВСП – истовар рибље млађи коју издаје Пододјељење за ветеринарство;
d) земљишнокњижни извадак и копију катастарског плана на коме се налази рибњак.
(4) Документација из става (3) овог члана прилаже се приликом подношења захтјева.
(5) Посебни критеријуми и износ подстицаја за набавку рибље млађи одређују се на начин
наведен у табели:
Ред.
бр.
1
1
2
3
4

Параметар

Јед. мјере

Износ

2
Минимална површина рибњака у земљи на
отвореном простору
Минимална површина рибњака од чврстог
материјала у затвореном простору
Минимална дубина рибњака
Износ подстицаја од набавне вриједности
рибље млађи

3

4

м2

500

м2

300

м

1

%

30
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(6) Рибњаци изграђени од чврстог материјала у затвореном простору морају имати прелив
воде и филтер за пречишћавање воде.
(7) Приликом изласка комисије на терен власник рибњака је комисији дужан доказати да
постоји млађ рибе у рибњаку како би комисија утврдила чињенично стање и сачинила
записник.
(8) Постојање услова из става (2), става (3) и става (6) овог члана утврђује комисија
увиђајем на лицу мјеста и то констатује у записнику.
(9) Подносилац захтјева дужан је пријаву за подстицај за набавку рибље млађи извршити на
Обрасцу 14 који је саставни дио Правилника (АНЕКС XIV).
Члан 57
(Подстицај за узгој рибе)
(1) Подстицај за узгој рибе односи се на узгој: сома, пастрмке, шарана и толстолобика.
(2) Услов за остваривање подстицаја за узгој рибе је:
a) да подносилац захтјева посједује властити рибњак;
b) да подносилац захтјева посједује властити извор воде или артерски бунар;
c) да је рибњак ограђен.
(3) Потребна документација која се прилаже је:
a) рачун о набавци рибље млађи из претходне године;
b) земљишнокњижни извадак и копија катастарског плана како би се утврдило на којој
се катастарској честици налази рибњак.
(4) Документација из става (3) овог члана прилаже се приликом подношења захтјева.
(5) Посебни критеријуми и износ подстицаја за узгој рибе (тов) одређују се на начин
наведен у табели:
Редни
број
1

Параметар

Јед.мјере

Износ

2
3
4
Минимална површина рибњака у земљи
1
м2
500
на отвореном простору
Подстицај рибњака у земљи на отвореном
2
КМ
1,50
простору по м2
Минимална површина рибњака од чврстог
3
м2
300
материјала у затвореном простору
Подстицај рибњака од чврстог материјала
4
КМ
10,00
у затвореном простору по м2
5
Минимална дубина рибњака
м
1
(6) Рибњаци изграђени од чврстог материјала у затвореном простору морају имати прелив
воде и филтер за пречишћавање воде.
(7) Приликом изласка комисије на терен власник је дужан комисији доказати да постоји
риба у рибњаку како би комисија утврдила чињенично стање и сачинила записник.
(8) Постојање услова из става (2), става (3) и става (6) овог члана утврђује комисија
увиђајем на лицу мјеста и то констатује у записнику.
(9) Уколико је подносилац захтјева остварио подстицај за набавку рибље млађи у истој
години не може остварити подстицај за узгој рибе у истом рибњаку.
(10) Подносилац захтјева дужан је пријаву за подстицај за узгој рибе извршити на Oбрасцу
14 који је саставни дио овог правилника (АНЕКС XIV).
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ГЛАВА V. КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Одјељак А. Заједничке одредбе за капиталне инвестиције
Члан 58
(Подстицај за капиталне инвестиције)
(1) Подстицај за капиталне инвестиције односи се на изградњу стакленика и пластеника,
подизање нових насада воћа и рурални развој.
(2) Стакленици и пластеници за које се подноси захтјев за подстицај морају бити искључиво
од новог материјала и нових саставних дијелова и морају бити у функцији.
Члан 59
(Заједничке одредбе за капиталне инвестиције)
(1) За лизинг, добијену опрему од донације, услуге транспорта, монтаже, грађевинских
радова, грађевински материјал као и друге додатне трошкове за капиталне инвестиције не
даје се подстицај.
(2) Правним лицима и предузетницима који су у систему ПДВ-а подстицај се даје на нето
вриједност без обрачунатог ПДВ-а са рачуна који прилажу.
Одјељак B. Изградња стакленика, пластеника и рибњака
Члан 60
(Подстицај за изградњу стакленика)
(1) Стакленик је објекат вишегодишње намјене од стакла или чврсте пластике минималне
дебљине 4 мм, димензија не мањих од података наведених у табели из става (3) овог члана,
изграђен од пластичне или металне конструкције с отворима за прозрачивање, намијењен за
повртларску производњу и производњу јагоде.
(2) Подстицање се одобрава за изградњу цјелокупног стакленика, а не за изградњу из
одвојених дијелова и склапање.
(3) Посебни критеријуми и износ подстицаја за изградњу стакленика одређују се на начин
наведен у табели:
Назив
објекта ЗП
1
Стакленик

Минимална
површина
(м2)
2
200

Минималне
димензије
(Ш x Д x В)
3
5 x 20 x 2

Минимална
површина
збрајања (м2)
4
100

Износ
подстицаја
(КМ/м2)
5
30

(4) Посебни додатни критеријуми су да:
a) се подстицаји за изградњу стакленика односе искључиво на нове објекте изграђене у
2020. години, искључиво од новог материјала;
b) стакленици за чију изградњу је у протеклих пет календарских година корисник
остварио подстицај, буду у његовом власништву и да је у њима заснована
производња;
c) се право на подстицај може остварити и ако је стакленик за чију изградњу је у
протеклих пет година корисник остварио подстицај, био оштећен или уништен усљед
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d)
e)

f)
g)

h)
i)

временске или друге непогоде, што се доказује записником надлежне инспекције и
записником комисије коју именује шеф Одјељења;
је у новом стакленику заснована производња након изградње стакленика;
се критеријум минималне површине за стакленике подигнуте на властитом
земљишту или земљишту чији је корисник потенцијални насљедник може испунити
збрајањем површине два стакленика и износи минимално 200 м2;
стакленик може бити подигнут и на земљишту узетом у закуп на период од
минимално пет наредних година, рачунајући и годину подношења захтјева;
критеријум минималне површине за стакленике подигнуте на земљишту узетом у
закуп износи минимално 300 м2 и може се испунити збрајањем површине два или
више објеката;
производњу врши по стандардним технологијама у складу са савременом стручном
праксом;
постоји грађевинска дозвола за стакленик.

(5) Посебна документација која се прилаже је рачун о набавци стакленика као цјелине.
(6) Документација из става (5) овог члана прилаже се приликом подношења захтјева.
(7) Подносилац захтјева дужан је захтјев за подстицај за изградњу стакленика поднијети на
Обрасцу 15 који је саставни дио Правилника (АНЕКС XV).
Члан 61
(Подстицај за изградњу пластеника)
(1) Пластеник је објекат вишегодишње намјене од пластичне фолије (не подразумијева
високе топле гредице), димензија не мањих од података у табели, изграђен од пластичне
или металне конструкције с отворима за прозрачивање, намијењен за повртларску
производњу и производњу јагоде.
(2) Подстицање се врши за изградњу цјелокупног пластеника.
(3) Посебни критеријуми и износ подстицаја за изградњу пластеника одређују се на начин
наведен у табели:
Назив
објекта ЗП

Минимална
површина
(м2)

Минималне
димензије
(Ш x Д x В)

Минимална
површина
збрајања (м²)

Износ
подстицаја
(КМ/м2)

1
2
3
4
5
Пластеник
200
5 x 20 x 2
100,00
5
(4) Посебни додатни критеријуми су да:
a) се подстицаји за изградњу пластеника односе искључиво на нове објекте изграђене у
2020. години, искључиво од новог материјала;
b) пластеник за чију изградњу је у протекле три године корисник остварио подстицај,
буде у његовом власништву и да је у њему заснована производња;
c) се право на подстицај може остварити и ако је пластеник за чију изградњу је у
протекле три године корисник остварио подстицај, био оштећен или уништен усљед
временске или друге непогоде, што се доказује записником надлежне инспекције и
записником комисије коју именује шеф Одјељења;
d) је у новом пластенику заснована производња након подизања пластеника;
e) се критеријум минималне површине за пластенике подигнуте на властитом земљишту
или земљишту чији је корисник потенцијални насљедник може испунити збрајањем
површине два пластеника и износи минимално 200 м2;
f) пластеник може бити подигнут и на земљишту узетом у закуп на период од
минимално пет година, почев од године подношења захтјева за подстицај;
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g) критеријум минималне површине за пластенике подигнуте на земљишту узетом у
закуп износи минимално 300 м2 и може се испунити збрајањем површине два или
више објеката;
h) да производњу врши по стандардним технологијама у складу са савременом стручном
праксом.
(5) Посебна документација која се прилаже је рачун о набавци пластеника или оригиналне
конструкције, фолије и других дијелова који су у функцији пластеника.
(6) Документација из става (5) овог члана прилаже се приликом подношења захтјева.
(7) Подносилац захтјева дужан је захтјев за подстицај за изградњу пластеника поднијети на
Обрасцу 15 који је саставни дио Правилника (АНЕКС XV).
Члан 62
(Подстицај за изградњу рибњака)
(1) Рибњак је посебан ископ у земљи или је посебан објекат као базен или посебан
изграђени објекат од чврстог материјала у отвореном или затвореном простору у којем се
узгајају рибе, димензија не мањих од података наведених у табели, намијењен за узгој рибе.
(2) Подстицање се врши за изградњу цјелокупног рибњака.
(3) Посебни критеријуми и износ подстицаја за изградњу рибњака одређују се на начин
наведен у табели:

Назив
објекта

Минимална
површина
(м2)

Минималне
дубине
(м)

1
Рибњак

2
500

3
1

Износ
подстицаја
(% од вриједности
рибњака по приложеним
рачунима)
4
30

(4) Посебни додатни критеријуми су да:
a) се подстицаји за изградњу рибњака односе искључиво на нове рибњаке изграђене у
2020. години;
b) се у новом рибњаку налази рибља млађ или риба за коју се прилаже рачун о набавци а
која се узгаја након изградње рибњака;
c) се узгој рибе врши по стандардним технологијама у складу са савременом стручном
праксом;
d) корисник посједује властити извор воде или артерски бунар;
e) је рибњак ограђен;
f) постоји грађевинска дозвола за рибњак.
(5) Власник рибњака приликом изласка комисије на терен дужан је да докаже комисији да
постоји риба у рибњаку како би комисија утврдила чињенично стање и сачинила записник.
(6) Посебна документација која се прилаже је:
a) рачуни о изградњи рибњака;
b) доказ о ВСП истовару млађи у 2020. години који издаје Пододјељење за
ветеринарство.
(7) Документација из става (4) овог члана прилаже се приликом подношења захтјева.
(8) Уколико је остварен подстицај за изградњу рибњака у истој години не може се остварити
право на подстицај за узгој рибе и набавку рибље млађи у истом рибњаку.
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(9) Подносилац захтјева дужан је захтјев за подстицај за изградњу рибњака поднијети на
Oбрасцу 15 који је саставни дио Правилника (АНЕКС XV).
Одјељак C. Подизање нових засада воћа
Члан 63
(Подстицај за подизање нових засада воћа)
(1) Нови засад воћа је засад воћа који је подигнут у 2020. години.
(2) Подстицај за подизање нових засада воћа односи се на јабучасто воће, коштичаво воће,
језграсто воће, јагодасто воће и бобичасто воће који су подигнути у 2020. години.
(3) У засадима воћа не може се остварити право на подстицаје за другу биљну производњу.
(4) Подизање нових засада воћа може се вршити на властитом земљишту или на земљишту
које је закупљено на минимално 10 година, почев од године подизања новог засада воћа.
(5) Изузетно од става (4) овог члана, подизање нових засада јагодастог воћа може се вршити
на властитом или земљишту закупљеном на период од минимално три наредне године,
рачунајући и годину подношења захтјева.
Члан 64
(Подстицај за јабучасто воће)
(1) Подстицај за јабучасто воће односи се на садњу нових засада јабуке, крушке и дуње.
(2) Посебни критеријуми и износи подстицаја за јабучасто воће одређују се на начин
наведен у табели:
Ред.
бр.
1
1.
2.
3.

Врста
2
Јабука
Крушка
Дуња

Минимална
површина
(ха)

Минималан
број садница
(ком./ха)

3
0,50
0,50
0,50

4
1.200
1.200
1.200

Износ
подстицаја
(КМ/ха)
5
2.500
2.500
2.500

(3) Посебни додатни критеријуми су да:
a) се у новом воћњаку искључује било какво комбиновање воћних врста, али не и
сорти, неправилно погушћавање, као и садње из претходних година;
b) на одређеној површини није већ остварено право на подстицај за наведену
производњу.
(4) Посебна документација која се прилаже је:
a) рачуни о купљеном садном материјалу издати у периоду од 2. децембра 2019. године
до 1. децембра 2020. године од регистрованог произвођача садног материјала или
предузећа регистрованог за промет садним материјалом;
b) декларација о квалитету садног материјала издата од произвођача садног материјала.
(5) Ако се садни материјал увози из иностранства, прилаже се и:
a) царинска исправа о увезеном садном материјалу;
b) рјешење или сертификат пољопривредне или фитосанитарне инспекције;
c) декларација о квалитету садног материјала у мјесту производње.
(6) Документација из става (4) и (5) овог члана прилаже се приликом подношења захтјева.
(7) Подносилац захтјева дужан је захтјев за подстицај за јабучасто воће поднијети на
Обрасцу 16 који је саставни дио Правилника (АНЕКС XVI).
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Члан 65
(Подстицај за коштичаво воће)
(1) Подстицај за коштичаво воће односи се на садњу нових засада: шљиве, вишње, трешње,
брескве и кајсије.
(2) Посебни критеријуми и износи подстицаја за коштичаво воће одређују се на начин
наведен у табели:
Ред.
бр.
1
1.
2.
3.
4.
5.

Врста
2
Шљива
Вишња
Трешња
Бресква
Кајсија

Минимална
површина
(ха)

Минималан
број садница
(ком./ха)

3
0,50
0,50
0,30
0,50
0,50

4
500
600
500
600
600

Износ
подстицаја
(КМ/ха)
5
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200

(3) Посебни додатни критеријуми су да:
a) се у новом воћњаку искључује било какво комбиновање воћних врста, али не и
сорти, неправилно погушћавање, као и садње из претходних година и
b) на одређеној површини није већ остварено право на подстицај за наведену
производњу.
(4) Посебна документација која се прилаже је:
a) рачуни о купљеном садном материјалу издати у периоду од 2. децембра 2019. године
до 1. децембра 2020. године од регистрованог произвођача садног материјала или
предузећа регистрованог за промет садним материјалом;
b) декларација о квалитету садног материјала издата од произвођача садног материјала.
(5) Ако се садни материјал увози из иностранства, прилаже се и:
a) царинска исправа о увезеном садном материјалу;
b) рјешење или сертификат пољопривредне или фитосанитарне инспекције;
c) декларација о квалитету садног материјала у мјесту производње.
(6) Документација из става (4) и (5) овог члана прилаже се приликом подношења захтјева.
(7) Подносилац захтјева дужан је захтјев за подстицај за коштичаво воће поднијети на
Обрасцу 16 који је саставни дио Правилника (АНЕКС XVI).
Члан 66
(Подстицај за језграсто воће)
(1) Подстицај за језграсто воће односи се на садњу нових засада ораха и лијеске интензивне
тј. индустријске и стандардне производње.
(2) Посебни критеријуми и износи подстицаја за језграсто воће одређују се на начин наведен
у табели:
Ред.
бр.
1
1.
2.

Врста
2
Орах
Лијеска

Минимална
површина
(ха)
3
0,50
0,50

Минималан
број
садница
(ком./ха)
4
150
500

Износ
подстицаја
(КМ/ха)
5
1.500
1.500
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(3) Посебни додатни критеријуми су да:
a) се у новом воћњаку искључује било какво комбиновање воћних врста, али не и
сорти, неправилно погушћавање, као и садње из претходних година;
b) на одређеној површини није већ остварено право на подстицај за наведену
производњу.
(4) Посебна документација која се прилаже је:
a) рачуни о купљеном садном материјалу издати у периоду од 2. децембра 2019. године
до 1. децембра 2020. године од регистрованог произвођача садног материјала или
предузећа регистрованог за промет садним материјалом;
b) декларацију о квалитету садног материјала издату од произвођача садног материјала.
(5) Ако се садни материјал увози из иностранства, прилаже се и:
a) царинска исправа о увезеном садном материјалу;
b) рјешење или сертификат пољопривредне или фитосанитарне инспекције;
c) декларација о квалитету садног материјала у мјесту производње.
(6) Документација из става (4) и (5) овог члана прилаже се приликом подношења захтјева.
(7) Подносилац захтјева дужан је захтјев за подстицај за језграсто воће поднијети на
Обрасцу 16 који је саставни дио Правилника (АНЕКС XVI).
Члан 67
(Подстицај за јагодасто и бобичасто воће)
(1) Подстицај за јагодасто и бобичасто воће односи се на садњу нових засада: јагоде,
малине, купине, боровнице и ароније.
(2) Посебни критеријуми и износи подстицаја за јагодасто и бобичасто воће одређују се на
начин наведен у табели:
Ред. бр.
1
1.
2.
3.
4.
5.

Врста
2
Јагода
Малина
Купина
Боровница
Аронија

Минималн
а
површина
(ха)
3
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

Минималан
број садница
(ком./ха)
4
35.000
13.500
2.000
2.700
1.600

Износ
подстицаја
(КМ/ха)
5
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000

(3) Посебни додатни критериjуми су да:
a) се у новом воћњаку искључује било какво комбиновање воћних врста, али не и сорти,
неправилно погушћавање, као и садње из претходних година;
b) на одређеној површини није већ остварено право на подстицај за наведену
производњу;
c) постоји носећа конструкција у тренутку изласка комисије на терен, за малину и
купину.
(4) Посебна документација која се прилаже је:
a) рачуни о купљеном садном материјалу издати у периоду од 2. децембра 2019. године
до 1. децембра 2020. године од регистрованог произвођача садног материјала или
предузећа регистрованог за промет садним материјалом;
b) декларацију о квалитету садног материјала издату од произвођача садног материјала.
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(5) Ако се садни материјал увози из иностранства, прилаже се и:
a) царинска исправа о увезеном садном материјалу;
b) рјешење или цертификат фитосанитарне или пољопривредне инспекције;
c) декларација о квалитету садног материјала у мјесту производње.
(6) Документација из става (4) и (5) овог члана прилаже се приликом подношења захтјева.
(7) Подносилац захтјева дужан је захтјев за подстицај за јагодасто и бобичасто воће
поднијети на Oбрасцу 16 који је саставни дио Правилника (АНЕКС XVI).
Одјељак D. Рурални развој
Члан 68
(Подстицај за рурални развој)
Подстицај за рурални развој обухвата инвестирање у пољопривредну самоходну и
прикључну механизацију, прерађивачке капацитете, остале пољопривредне инвестиције и
сертификовање по стандардима ГЛОБАЛГАП-а.
Члан 69
(Подстицај за самоходну пољопривредну механизацију)
(1) Подстицај за самоходну пољопривредну механизацију односи се на сљедеће типове
механизације:
a) трактор;
b) универзални житни комбајн;
c) самоходни берач љековитог биља;
d) самоходни берач воћа;
e) мотокултиватор;
f) камион или комби за превоз кошница и опреме за пчеларство са или без фиксно
уграђених кошница, до 3 тоне носивости;
g) камион или комби са уграђеним расхладним уређајем до 3 тоне носивости.
(2) Посебни критеријуми и износ подстицаја за самоходну пољопривредну механизацију
одређују се на начин наведен у табели:
Ред. бр.
1
1.
2.
3.
4.

Параметар
2
Максималан број самоходне пољ.
механизације по типу
Минимална површина обрађеног
пољопривредног земљишта
Период посједовања након добијања
подстицаја
Износ подстицаја од набавне вриједности

Јед. мјере
3

Износ
4

ком.

1

ха

2

година

5

%
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(3) Посебан критеријум наведен у табели под редним бројем 2 не односи се на:
a) мотокултиватор из става (1) тачка е), гдје минимална површина обрађеног
пољопривредног земљишта мора бити 0,50 ха;
b) камион из става (1) тачке f) и g) овог члана.
(4) Посебни додатни критеријум је да:
a) се подстиче куповина нове самоходне пољопривредне механизације купљене у 2020.
години, изузев куповине на лизинг,
b) подносилац захтјева није остварио право на подстицај за исту врсту механизације у
2018. и 2019. години.
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(5) Поред критеријума из става (4) овог члана, посебни додатни критеријум за добијање
подстицаја за трактор из става (1) тачка а) овог члана је:
a) за трактор максималне снаге до 50 кW, да је подносилац захтјева у 2020. години
засновао биљну производњу на површини од минимално 2 ха;
b) за трактор снаге од 50 кW до 70 кW, да је подносилац захтјева у 2020. години
засновао биљну производњу на површини од минимално 5 ха,
c) за трактор снаге од 70 кW и више, да је подносилац захтјева у 2020. години засновао
биљну производњу на површини од минимално 10 ха.
(6) Изузетно од става (5) тачка b) и c) овог члана, за трактор који је посебно конструисан за
рад у воћарско-виноградарској производњи, посебни додатни критеријум за добијање
подстицаја да је заснована биљна производња на површини од минимално 2 ха.
(7) Посебна документација која се прилаже је:
a) доказ о праву власништва или праву коришћења пољопривредног земљишта, нпр.
земљишнокњижни извадак или препис посједовног листа или рјешење Савјета за
излагање са пописним листом или уговор о закупу пољопривредног земљишта на
период од минимално пет година, од дана подношења захтјева, рачунајући и годину
подношења захтјева, осим за подстицај из става (1) тачке f) и g) овог члана;
b) рачун о куповини самоходне пољопривредне механизације;
c) копија потврде о регистрацији издата од стране Одјељења за јавни регистар Владе
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине за возила која подлијежу регистрацији у 2020.
години;
d) овјерена изјава корисника да купљена самоходна пољопривредна механизација неће
бити отуђена у периоду од пет година од дана добијања подстицаја;
e) за подстицај из става (1) тачке f) овог члана, поред документације из тачке b), c) и d)
овог става потребна је и документација из члана 55 став (3) Правилника.
(8) Посебна документација из става (7) овог члана се прилаже у истом року предвиђеном за
прилагање опште документације из Правилника.
(9) Подстицај за мотокултиватор подразумијева и припадајуће прикључке под условом да су
купљени заједно.
(10) Ако се површина пољопривредног земљишта, као нераздвојива цјелина простире
дијелом на територији Дистрикта, а дијелом на територији сусједне општине, корисник има
право на подстицај под условом да му је пребивалиште у Дистрикту.
(11) Подстицај за пољопривредну механизацију подносилац захтјева може остварити само
по једном основу у току једне године:
a) за самоходну пољопривредну механизацију, у складу са чланом 69 или
b) за самоходну пољопривредну механизацију, у складу са чланом 72 Правилника.
(12) Комисија је дужна утврдити да је земљиште из табеле у ставу (2) под редним бројем 2
овог члана обрађено од стране корисника и то унијети у записник.
Члан 70
(Подстицај за прикључну пољопривредну механизацију)
(1) Подстицај за прикључну пољопривредну механизацију односи се на сљедеће типове
механизације:
a) плуг;
b) тањирачу;
c) култиватор;
d) дрљачу;
e) ваљак;
f)
сјетвоспремач;
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фрезу – тракторску;
утоваривач стајњака;
растурач стајњака;
цистерну за осоку;
расипач минералног гнојива;
сијачицу за стрна жита и уљарице;
сијачицу за окопавине;
садилицу;
вадилицу за шећерну репу;
култиватор за међуредну обраду;
прскалицу – тракторску;
атомизер – тракторски;
берач кукуруза;
кукурузни адаптер;
косачицу – тракторску;
самоходну косачицу;
превртач и сакупљач сијена;
пресу за сијено;
машину за омотавање бала;
ролобалер;
силажни комбајн;
тракторску приколицу
микс тракторску приколицу;
малчер;
машину за израду гредица;
машину за постављање ниских тунела;
сијачицу за ситна сјемена поврћа;
машину за сјетву у контејнере;
садилицу расада;
машину за вађење поврћа;
каналокопач;
подривач;
воћарску платформа за брање и резање воћа;
контејнер или приколицу за превоз кошница и опреме за пчеларство са фиксно
уграђеним кошницама;
oo) прикључну адаптацију за комбајн за кукуруз, уљану репицу, сунцокрет, стрна
жита.
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
aa)
bb)
cc)
dd)
ee)
ff)
gg)
hh)
ii)
jj)
kk)
ll)
mm)
nn)

(2) Посебни критеријуми и износ подстицаја за прикључну пољопривредну механизацију
одређују се на начин наведен у табели:
Ред.
бр.
1
1.
2.
3.
4.

Параметар

Јед. мјере

Износ

2
Максималан број прикључне пољопривредне
механизације по типу
Минимална површина обрађеног
пољопривредног земљишта
Период посједовања након добијања
подстицаја
Износ подстицаја од набавне вриједности

3

4

ком.

3

ха

2,00

година

5

%

30
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(3) Посебни критеријум из става (2) овог члана који се односи на минималну површину
обрађеног пољопривредног земљишта се не односи на тачку nn) из става (1) овог члана.
(4) Посебни додатни критеријум је да:
а) се подстиче куповина нове прикључне пољопривредне механизације купљене у 2020.
години.
(5) Подстицај за прикључну пољопривредну механизацију укључује и прикључно вратило,
под условом да је купљено заједно с прикључном механизацијом.
(6) Посебна документација која се прилаже је:
a) доказ о праву власништва или праву коришћења пољопривредног земљишта, нпр.
земљишнокњижни извадак или препис посједовног листа или рјешење Савјета за
излагање са пописним листом или уговор о закупу пољопривредног земљишта на
период од минимално пет година, од дана подношења захтјева, рачунајући и годину
подношења захтјева осим за подстицај из тачке nn) и oo) став (1) овог члана;
b) рачун о куповини прикључне пољопривредне механизације;
c) овјерена изјава корисника да купљена прикључна механизација неће бити отуђена у
периоду од седам година од дана добијања подстицаја;
d) копија потврде о регистрацији издата од стране Одјељења за јавни регистар за
подстицај из става (1) тачке bb) и nn) став (1) овог члана.
e) за подстицај из става (1) тачке nn) овог члана осим наведене посебне документације
потребна је идентична документација као у члану 55 став (3) овог правилника.
(7) Посебна документација из става (6) овог члана прилаже се у истом року као и општа
документација из Правилника.
(8) Комисија за подстицај је дужна утврдити да је земљиште из табеле у ставу (2) под
редним бројем 2 овог члана обрађено од стране корисника и то унијети у записник.
(9) Подносилац захтјева дужан је захтјев за подстицај за прикључну пољопривредну
механизацију поднијети на Обрасцу 17 који је саставни дио Правилника (АНЕКС XVII).
Члан 71
(Подстицај за прерађивачке капацитете и остале пољопривредне инвестиције)
(1) Подстицај за прерађивачке капацитете и остале пољопривредне инвестиције односи се
на инвестицију за:
a) сушницу за воће, поврће, љековито биље, духан, житарице и уљарице;
b) хладњачу за воће и поврће;
c) мјешаоницу сточне хране;
d) пелетирку за сточну храну;
e) круњач/млин кукуруза на механички или електрични погон;
f) уређај за мужу;
g) лактофриз;
h) елеватор;
i) екструдер за соју;
j) стерилизатор земљишта;
k) систем за климатизацију пластеника, стакленика и перадарника;
l) систем за наводњавање земљишта;
m) систем противградних мрежа у воћарству;
n) систем за храњење у сточарству;
o) систем за појење у сточарству;
p) кошницу као цјелину, не у дијеловима;
q) котао за производњу воћних дестилата капацитета од мин. 200 литара;
r) сточну вагу капацитета од 200 кг до 2000 кг;
s) аутоматску, електричну и механичку врцаљку за мед;
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аутоматску пакерицу за мед;
пакерицу за брашно и шећер;
пакерицу за пољопривредне производе;
опрему за прање и сортирање воћа и поврћа и његову контролу тзв. инспекционе
траке;
x) инокс посуде за складиштење, чување и транспорт воћа, поврћа, меда, вина и
ракије запремине од минимално 50 литара;
y) опрему за пчеларство;
z) леђни атомизер;
aa) пасирку за пасирање, односно мљевење или цијеђење воћа и поврћа;
bb) колску вагу капацитета до 60.000 кг;
cc) аутоматску машину за израду картонске амбалаже-гајби за воће и поврће;
dd) машину и уређај за чишћење, сортирање или просијавање сјемена уљарица и
стрних жита;
ee) пастеризатор за пољопривредне производе.
t)
u)
v)
w)

(2) Посебни критеријуми и износ подстицаја за прерађивачке капацитете и остале
пољопривредне инвестиције одређују се на начин наведен у табели:
Ред. бр.
1
1.
2.
3.
4.

Параметар
2
Максималан број система/машине/уређаја по
типу
Максималан број кошница као цјелине, не у
дијеловима
Период посједовања након добијања
подстицаја
Износ подстицаја од набавне вриједности

Јед. мјере
3

Износ
4

ком.

3

ком.

30

година

5

%

30

(3) Посебни додатни критеријуми су да:
a) су уложене инвестиције извршене у 2020. години;
b) се само једном подстиче систем за климатизацију пластеника, стакленика и
перадарника у једном пластенику, стакленику и перадарнику за прописани период
посједовања;
c) систем за наводњавање земљишта мора бити инсталиран на земљишту за
наводњавање и у функцији;
d) систем противградних мрежа у воћарству мора бити инсталиран у воћњаку и у
функцији;
e) у моменту изласка комисије прерађивачки капацитети морају бити у функцији.
(4) За сушницу из става (1) тачка а) и хладњачу из става (1) тачка b) овог члана потребно је
доставити документ о испуњавању локационих услова.
(5) Посебна документација која се прилаже је:
a) рачун о куповини нових прерађивачких капацитета и нових типова осталих
пољопривредних инвестиција уз приложену спецификацију;
b) овјерена изјава корисника да купљени нови прерађивачки капацитети и нови типови
осталих пољопривредних инвестиција неће бити отуђени у периоду од пет година од
дана добијања подстицаја.
(6) Посебна документација из става (5) овог члана прилаже се приликом подношења
захтјева.
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(7) Подносилац захтјева дужан је захтјев за подстицај за прерађивачке капацитете и остале
пољопривредне инвестиције поднијети на Обрасцу 18 који је саставни дио Правилника
(АНЕКС XVIII).
Члан 72
(Намјенски подстицај за прерађивачке капацитете,
објекте за узгој стоке и самоходну механизацију)
(1) Прерада пољопривредних производа је процес којим се мијења примарни производ
примјеном одређених физичких и хемијских поступака.
(2) Прерађивачки капацитети су објекти који посједују сву потребну документацију која
мора бити у складу са ставом (8) овог члана и у складу с употребном дозволом која мора
гласити тачно за објекте наведене у ставу (8) овог члана.
(3) Објекти за узгој стоке су они објекти који посједују сву потребну документацију која
мора бити у складу са ставом (8) овог члана, и у складу с употребном дозволом која мора
гласити тачно за објекте наведене у ставу (8) овог члана.
(4) Право на намјенски подстицај за прерађивачке капацитете имају правна лица,
предузетници и физичке особе у суставу ПДВ-а, а укупан износ подстицаја за ове намјене
износи 500.000,00 КМ.
(5) У случају да се износ из става (4) овог члана не утроши у намијењене сврхе, преостали
износ средстава се троши за остале структуре подстицаја.
(6) Износ подстицаја је 30% од вриједности инвестиције или процијењене вриједности
изграђеног објекта по налазу судског вјештака, с тим да је максималан износ подстицаја
који правно лице или предузетник може остварити по овом основу 70.000,00 КМ, а када је
корисник физичко лице у систему ПДВ-а, максималан износ подстицаја који корисник може
остварити по овом основу износи 40.000,00 КМ.
(7) У случају да поднесени захтјеви по основима из овог члана премаше износ од 500.000,00
КМ, износ подстицаја умањује се пропорционално за све одобрене захтјеве по овом основу.
(8) Инвестиције за изградњу и инсталирање прерађивачких капацитета и објеката за узгој
стоке које се подстичу су:
a) сушара за воће, поврће и остале биљне производе, минималног капацитета 5 тона
сирове масе на дан;
b) хладњача за воће и поврће, минималног капацитета 200 тона;
c) објекат са опремом, за прераду воћа и поврћа;
d) млин, од минималног капацитета 20 тона на 24 сата;
e) силос, од минималног капацитета 100 тона;
f)
објекти за узгој стоке:
1) јунади, минималног капацитета 50 грла,
2) млијечних крава, минималног капацитета 20 грла,
3) свиња, минималног капацитета 200 грла,
4) оваца, минималног капацитета 200 грла,
5) коза, минималног капацитета 200 грла,
6) перади, минималног капацитета 10.000 ком;
g) објекти и опрема за прераду млијека и млијечних производа;
h) самоходна пољопривредна механизација.
(9) Посебни критеријуми за намјенски подстицај из овог члана су да правно лице или
предузетник:
a) запосли минимално једног новог радника на неодређено вријеме с тим да није
смањио укупан број запослених радника у односу на 31. 12. 2019. године;
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b) може само по једном основу из овог члана остварити подстицај у једној календарској
години;
c) није остварио подстицај по истом основу из овог члана за 2018. и 2019. годину.
(10) Критеријум из става (9) тачка а) овог члана који се односи на несмањење броја
запослених у односу на 31. 12. 2019. године се не односи на правна лица и предузетнике
који су први пут основани 2020. године.
(11) Посебни додатни критеријуми су да:
a) прерађивачки капацитет се први пут ставио у функцију у 2020. години, а након
издавања употребне дозволе;
b) у 2020. години за ту намјену није остварен подстицај по неком другом основу.
(12) Период посједовања прерађивачког капацитета након добијања подстицаја је десет
година.
(13) Посебна документација која се прилаже је:
a) рачун о куповини опреме, с тим да се прихватају рачуни о набавци из 2020. године за
опрему из става (8) тачка c) овог члана;
b) грађевинска дозвола за објекат;
c) налаз судског вјештака одређене струке о вриједности изграђеног објекта;
d) овјерена изјава корисника да исти неће бити отуђени у периоду од десет година од
дана добијања подстицаја;
e) употребна дозвола за објекат.
(14) Посебна документација и критеријуми за самоходну пољопривредну механизацију из
става (8) тачка h) овог члана утврђена је у члану 69 Правилника.
(15) Шеф Одјељења може тражити од Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ
процјену вриједности објекта из става (8) овог члана, ако се посумња у вриједност објекта.
(16) Посебна документација из става (13) овог члана прилаже се приликом подношења
захтјева, осим документације из става (13) тачка е) овог члана која се доставља накнадно а
најкасније до 31. 10. 2020. године.
(17) Самосталним основима сматрају се:
a) инвестиције из става (8) тачке а), b), c), d) и е) овог члана;
b) инвестиције по свим основима из става (8) тачка f) алинеја 1), 2), 3), 4), 5) и 6) овог
члана.
(18) Подносилац захтјева дужан је захтјев за подстицај за прерађивачке капацитете, објекте
за узгој стоке и самоходну механизацију поднијети на Oбрасцу 19 који је саставни дио
Правилника (АНЕКС XIX).
Члан 73
(Органска производња)
(1) Посебни критеријуми и износи подстицаја за органску производњу одређују се на начин
наведен у табели:
Производња

Мин. јединица мјере

1
Биљна производња
Ратарске културе
Садни материјал (осим јагодастог
воћа)
Садни материјал јагодастог воћа

2
ха
ком.
ком.

Износ подстицаја
(КМ/јединици мјере)
3
1000
2,0
0,5
40

Вишегодишњи насади
Сточарство
Телад за тов
Тов јунади
Тов свиња
Тов јањади
Тов пилића
Расплодне краве
Краве у систему крава – женско
теле
Овце, овнови, козе и јарчеви
Женке узгојно ваљаних кунића
Тов ћурића
Свиње
Пчелиње заједнице

ха

1000

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.

300
450
100
60
0,5
600
300

ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
кошница

80
10
10
150
50

(2) Исплата подстицаја врши се у складу са стандардима и критеријумима за органску
производњу.
(3) Органска производња подразумијева посједовање сертификата од овлашћене
институције по принципима и стандардима Европске уније о органској пољопривредној
производњи, што подразумијева посједовање „еко“ знака.
(4) Подносилац захтјева дужан је захтјев за подстицај за органску производњу поднијети на
Обрасцу 20 који је саставни дио Правилника (АНЕКС XX).
Члан 74
(Осигурање)
(1) Корисник има право на подстицај за осигурање биљне и животињске производње као и
објеката у којима је заснована производња у 2020. години, под условом да:
a) је поднио захтјев за подстицај за ту врсту производње у 2020. години;
b) је осигурану производњу засновао у 2019. (јесења сјетва) и у 2020. години;
c) је осигурао производњу у 2020. години;
d) да је извршио плаћање цјелокупне премије осигурања.
(2) Максимални могући износ подстицаја за осигурање биљне и животињске производње те
објеката из става (1) овог члана износи 70 % (седамдесет посто) од премије осигурања.
(3) Посебна документација која се прилаже је:
a) полиса осигурања и
b) доказ о извршеној уплати цјелокупне премије осигурања.
(4) Посебна документација из става (3) тачка а) овог члана прилаже се приликом
подношења захтјева, а документација из става (3) тачке b) овог члана може се приложити
накнадно.
(5) Подносилац захтјева дужан је захтјев за подстицај за осигурање биљне и животињске
производње као и објеката у којима је заснована производња у 2020. години поднијети на
Oбрасцу 21 који је саставни дио Правилника (АНЕКС XXI).
Члан 75
(Сертификовање по стандардима ГЛОБАЛГАП-а, Опција 2)
(1) За сертификовање по утврђеним стандардима подстичу се правна лица која посједују
сертификат ГЛОБАЛГАП-а, Опција 2.
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(2) Посебни критеријуми су да:
a) правно лице мора бити уписано у судски регистар Дистрикта;
b) произвођачи морају посједовати воћњак на подручју Дистрикта;
c) постоји најмање 30 произвођача, који су у систему сертификације ГЛОБАЛГАП-а и с
којима је склопљен уговор о откупу воћа;
d) минимална количина извезеног воћа откупљена од произвођача из тачке c) овог става
износи 200 тона.
(3) Посебна документација која се прилаже је:
a) сертификат ГЛОБАЛГАП-а уз који мора бити достављен и превод;
b) списак произвођача из става (2) тачка d) овог члана који садржи:
1) име и презиме,
2) број и датум уговора о откупу воћа,
3) КО на којој се налази воћњак,
4) адресу и број телефона;
c) документ о откупљеним количинама воћа од произвођача с пописа из става (3) тачка
b) овог члана;
d) доказ о извезеним количинама воћа.
(4) Максимални износ подстицаја по једном произвођачу с пописа из става (3) тачка b) овог
члана је 150 КМ, с тим да максимум износа подстицаја износи 20.000,00 КМ.
(5) Подносилац захтјева дужан је захтјев за сертификовање по утврђеним стандардима
ГЛОБАЛГАП-а, Опција 2 поднијети на Обрасцу 22 који је саставни дио Правилника
(АНЕКС XXII).
Члан 76
(Ступање на снагу)
Овај правилник ступа на снагу првог нареднога дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“.

ДОСТАВИТИ:
1. Члановима Владе Брчко дистрикта БиХ,
2. Одјељењу за пољопривреду, шумарство и водопривреду,
3. Кабинету градоначелника,
4. Секретару Владе Брчко дистрикта БиХ,
5. Дирекцији за финансије Брчко дистрикта БиХ,
6. Канцеларији за управљање јавном имовином Брчко
дистрикта БиХ,
7. Канцеларији координатора Брчко дистрикта БиХ
при Савјету министара БиХ,
8. Сектору за опште послове и стратешко планирање,
9. „Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ“,
10. Архиви.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Mр сц. Синиша Милић
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Образац 1

АНЕКС I

Образац за пријављивање подстицаја у пољопривредној производњи
Образац попунити пратећи упутства. Свака табела односи се на једну КО и на једну културу.

Корисник
подстицаја :
Корисник подстицаја је уписан у регистар г/к као:
(заокружити)
Изаберите врсту производње заокруживањем
ЖИТАРИЦЕ

УЉАРИЦЕ

Физичко
лице

Правно лице

ЉЕКОВИТО И
ЗАЧИНСКО БИЉЕ

СП

ДУВАН

Изабрaти само једну културу уношењем X поред назива
Пшеница
Сунцокрет
Камилица
Дуван (Вирг)
Јечам
Уљана репa
Одољен
Дуван (Берл)
Зоб
Соја
Мента
Тритикале
Уљани лан
Невен
Кукуруз
Босиљак
Сирак за зрно
(сточни)
Лаванда
Хељда
Унесите податак о катастарској општини и катастарским честицама из те катастарске
општине
КО
в-власништво крајњи датум
површина
број
ЗК/ПЛ
у-уговор о
важења уговора
(ха)
закупу
о закупу

к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.

в
в
в
в
в
в
в
в
в

у
у
у
у
у
у
у
у
у

УКУПНО:
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је приложена документација
вјеродостојна, да су подаци наведени у обрасцу тачни и истинити и да производња коју
пријављујем није ГМО. Сагласан сам да вратим добијена подстицајна средства уколико се утврди да
су наведени подаци или приложена документација неистинита.
Датум:________________
Потпис:_____________________
легенда:
ЗК/ПЛ:
в/у:
к. ч:
површина:
к. о:
укупно:

уписати број ЗК/ПЛ
заокружити в за властито земљиште или у за уговор (уписати датум важења Уговора)
број к. ч. на коју се пријављује производња на наведеној катастарској општини
површина на к. ч. под културом
уписати катастарску општину (уписати назив са ПЛ/ЗК)
укупна површина под наведеном културом добијена сабирањем свих површина
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Образац 2

АНЕКС II

Образац за пријављивање подстицаја у пољопривредној производњи
Образац попунити пратећи упутства. Свака табела односи се на једну КО и на једну производњу.

Корисник подстицаја:
Корисник подстицаја је уписан у регистар г/к као:
(заокружити)
Изаберите врсту производње заокруживањем

Физичко
лице

Правно
лице

СП

ПРОИЗВОДЊА У ПЛАСТЕНИЦИМА
ПРОИЗВОДЊА У СТАКЛЕНИЦИМА
Изабрaти само једну културу уношењем X поред назива
Паприка
Салата
Паприка
Салата
Парадајз
Јагода
Парадајз
Јагода
Краставац
Шаргарепа
Краставац
Шаргарепа
Црни лук
Купус
Црни лук
Купус
Спанаћ
Корнишони
Спанаћ
Корнишони
Боранија
Боранија
Патлиџан
Патлиџан
Унесите податак о катастарској општини и катастарским честицама из те катастарске
општине
КО
в-власништво
крајњи датум
површина
број
ЗК/ПЛ
у-уговор
о
важења уговора о
(м2)
закупу
закупу

к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.

в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

у
у
у
у
у
у
у
у
у
у

УКУПНО:
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је приложена документација
вјеродостојна, да су подаци наведени у обрасцу тачни и истинити и да производња коју
пријављујем није ГМО. Сагласан сам да вратим добијена подстицајна средства уколико се утврди да
су наведени подаци или приложена документација неистинита.
Датум:________________
Потпис:_____________________
легенда:
ЗК/ПЛ:
в /у:
к. ч:
површина:
к. о:
укупно:

уписати број ЗК/ПЛ
заокружити в за властито земљиште или у за уговор (уписати датум важења Уговора)
број к. ч. на коју се пријављује производња на наведеној катастарској општини
површина на к. ч. под културом
уписати катастарску општину (уписати назив са ПЛ/ЗК)
укупна површина под наведеном културом добијена сабирањем свих површина
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Образац 3

АНЕКС III

Образац за пријављивање подстицаја у пољопривредној производњи
Образац попунити пратећи упутства. Свака табела односи се на једну КО и на једну културу.

Корисник подстицаја:
Корисник подстицаја је уписан у регистар г/к као:
(заокружити)

Физичко
лице

Правно лице

СП

ПРОИЗВОДЊА ПОВРЋА НА ОТВОРЕНОМ ПОЉУ
Изабрaти само једну културу уношењем X поред назива
Парадајз
Лубеница
Паприка
Корнишони
Патлиџан
Бамија
Краставац
Бијели лук
Кромпир
Бундева
Црвени лук
Шаргарепа
Купус
Унесите податак о катастарској општини и катастарским честицама из те катастарске
општине
КО
в-власништво
крајњи датум
површина
број
ЗК/ПЛ
у-уговор о
важења уговора о
(ха)
закупу
закупу

к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.

в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

у
у
у
у
у
у
у
у
у
у
у
у

УКУПНО:
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је приложена документација
вјеродостојна, да су подаци наведени у обрасцу тачни и истинити и да производња коју пријављујем није
ГМО. Сагласан сам да вратим добијена подстицајна средства уколико се утврди да су наведени подаци или
приложена документација неистинита.
Датум:________________
Потпис:_____________________
легенда:
ЗК/ПЛ:
в/у:
к. ч:
површина:
к. о:
укупно:

уписати број ЗК/ПЛ
заокружити в за властито земљиште или у за уговор (уписати датум важења Уговора)
број к. ч. на коју се пријављује производња на наведеној катастарској општини
површина на к. ч. под културом
уписати катастарску општину (уписати назив са ПЛ/ЗК)
укупна површина под наведеном културом добијена сабирањем свих површина
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Образац 4

АНЕКС IV

Образац за пријављивање подстицаја у пољопривредној производњи
Образац попунити пратећи упутства. Свака табела односи се на једну КО и на један турнус.

Корисник
подстицаја
Корисник подстицаја је уписан у регистар г/к као:
(заокружити)

Физичко
лице

Правно
лице

СП

Подстицај за производњу гљива
Унесите податак о катастарској општини и катастарским честицама из те
катастарске општине
КО
површина супстрата
број
ЗК/ПЛ
(м2)

к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
УКУПНО:
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је приложена документација
вјеродостојна, да су подаци наведени у обрасцу тачни и истинити и да производња коју
пријављујем није ГМО. Сагласан сам да вратим добијена подстицајна средства уколико се утврди да
су наведени подаци или приложена документација неистинита.
Датум:________________

Потпис:_____________________

легенда:
ЗК/ПЛ:
к. ч:
површина:
к. о:
укупно:

уписати број ЗК/ПЛ
број к. ч. на коју се пријављује површина на наведеној катастарској општини
Површина супстрата на к. ч.
уписати катастарску општину (уписати назив са ПЛ/ЗК)
укупна површина супстрата
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Образац 5

АНЕКС V

Образац за пријављивање подстицаја у пољопривредној производњи
Образац попунити пратећи упутства. Свака табела односи се на једну КО и на једну културу.

Име и презиме подносиоца
захтјева:
Корисник подстицаја је уписан у регистар г/к као:
Физичко
Правно лице
(закружити)
лице
ПОДСТИЦАЈ ЗА ПРОИЗВЕДЕНЕ КОЛИЧИНЕ ВОЋА
Изабрaти само једну културу уношењем X поред назива
Крушка
Орах
Аронија
Дуња
Лијеска
Шљива
Јагода
Вишња
Малина
Трешња
Купина
Бресква
Боровница

СП

Унесите податак о катастарској општини и катастарским честицама из те катастарске
општине
КО
в-власништво
крајњи датум
површина
број
ЗК/ПЛ
у-уговор о
важења уговора о
(ха)
закупу
закупу

к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.

в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

у
у
у
у
у
у
у
у
у
у

УКУПНО:
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је приложена документација
вјеродостојна, да су подаци наведени у обрасцу тачни и истинити и да производња коју пријављујем није
ГМО. Сагласан сам да вратим добијена подстицајна средства уколико се утврди да су наведени подаци или
приложена документација неистинита.
Датум:________________
Потпис:_____________________
легенда:
ЗК/ПЛ:
в /у:
к. ч:
површина:
к. о:
укупно:

уписати број ЗК/ПЛ
заокружити в за властито земљиште или у за уговор (уписати датум важења Уговора)
број к. ч. на коју се пријављује производња на наведеној катастарској општини
површина на к. ч. под културом
уписати катастарску општину (уписати назив са ПЛ/ЗК)
укупна површина под наведеном културом добијена сабирањем свих површина
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Образац 6

АНЕКС VI
Образац за прикупљање података о пољопривредној производњи

Образац попунити пратећи упутства. Свака табела односи се на једну КО и на једну категорију.

Име и презиме подносиоца
захтјева:
Корисник подстицаја је уписан у регистар г/к као:
(заокружити )

Физичко лице

Правно
лице

СП

ПОДСТИЦАЈ ЗА ТОВ ЈУНАДИ
Унесите податак о катастарској општини и катастарским честицама из те катастарске
општине
КО
Број
к. ч.
комада
Број
комада
Унесите податке из пасоша
Словна
Бројчана ознака
Р. бр.
ознака
к. ч.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је приложена документација
вјеродостојна, да су подаци наведени у обрасцу тачни и истинити. Сагласан сам да вратим добијена
подстицајна средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложена документација неистинита.
Датум:________________
Потпис:_____________________
легенда:
к. ч:
к. о:

број к. ч. на коју се пријављује производња на наведеној катастарској општини
уписати катастарску општину (уписати назив са ПЛ/ЗК)
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АНЕКС VII

Oбразац 7

Образац за пријављивање подстицаја у пољопривредној производњи
Образац попунити пратећи упутства. Свака табела односи се на једну КО и на једну категорију

Корисник
подстицаја:
Корисник подстицаја је уписан у регистар г/к као :
Физичко
Правно
СП
(заокружити)
лице
лице
Изаберите категорију животиња заокруживањем
Расплодне краве
Систем крава – женско теле
Расплодне јунице
Унесите податак о катастарској општини и катастарским честицама из те катастарске
општине
КО
Број
к. ч.
комада
Број
к. ч.
комада
Унесите податке из пасоша
Словна
Бројчана ознака
Р. бр.
ознака

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
За систем крава – женско теле унијети бројеве ушних маркица мајке
1.
2.
3.
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је приложена документација
вјеродостојна, да су подаци наведени у обрасцу тачни и истинити. Сагласан сам да вратим добијена
подстицајна средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложена документација
неистинита.
Датум:________________
Потпис:_____________________
легенда:
к. ч:
к. о:

број к. ч. на коју се пријављује производња на наведеној катастарској општини
уписати катастарску општину (уписати назив са ПЛ/ЗК)

49

Образац 8

АНЕКС VIII

Образац за пријављивање подстицаја у пољопривредној производњи
Образац попунити пратећи упутства. Свака табела односи се на једну КО, на једну категорију
животиња и један турнус.

Кoрисник
подстицаја:
Корисник подстицаја је уписан у регистар г/к као:
Физичко
Правно
СП
(заокружити)
лице
лице
ТОВ СВИЊА
Унесите податак о катастарској општини и катастарским честицама из те катастарске
општине
КО
бр. комада
к. ч.
бр. комада
к. ч.
бр. комада
к. ч.
бр. комада
к. ч.
Препишите податке из потврде о превентивном вакцинисању против класичне свињске куге и
извршеном маркирању животиња уколико је потврда издата до 1. 5. 2020. године/ податке о
извршеном маркирању животиња уколико је потврда издата после 1. 5. 2020. године

Датум
маркирања/вакцинисања

Број потврде:

Број комада:

УКУПНО:
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је приложена документација
вјеродостојна, да су подаци наведени у обрасцу тачни и истинити. Сагласан сам да вратим добијена
подстицајна средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложена документација
неистинита.
Датум:________________

Потпис:_____________________

легенда:
к. ч: број к. ч. на коју се пријављује производња на наведеној катастарској општини
к. о: уписати катастарску општину (уписати назив са ПЛ/ЗК)
Признаница/ потврда - уписати број са признанице Но……
Уколико се животиње налазе на више КЧ једне КО уписати колико животиња се налази на којој КЧ.
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Образац 9

АНЕКС IX

Образац за пријављивање подстицаја у пољопривредној производњи
Образац попунити пратећи упутства. Свака табела односи се на једну КО и на једну категорију.

Корисник
подстицаја:
Корисник подстицаја је уписан у регистар г/к као:
Физичко
Правно лице
СП
(заокружити)
лице
Изаберите категорију животиња заокруживањем
РАСПЛОДНЕ КРМАЧЕ
РАСПЛОДНЕ НАЗИМИЦЕ
Унесите податак о катастарској општини и катастарским честицама из те
катастарске општине
КО
бр. комада
к. ч.
бр. комада
к. ч.
Препишите податке из потврде о превентивном вакцинисању против класичне свињске
куге и извршеном маркирању животиња
Датум
Број потврде:
Број комада
маркирања/вакцинисања

УКУПНО:
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је приложена документација
вјеродостојна, да су подаци наведени у обрасцу тачни и истинити. Сагласан сам да вратим добијена
подстицајна средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложена документација
неистинита.
Датум:________________

Потпис:_____________________

легенда:
к. ч: број к. ч. на коју се пријављује производња на наведеној катастарској општини
к. о: уписати катастарску општину (уписати назив са ПЛ/ЗК)
Признаница/ потврда- уписати број са признанице Но……
Уколико се животиње налазе на више КЧ једне КО уписати колико животиња се налази на којој КЧ.
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Образац 10

АНЕКС X

Образац за пријављивање подстицаја у пољопривредној производњи
Образац попунити пратећи упутства. Свака табела односи се на једну КО, на једну категорију животиња и
један турнус

Корисник
подстицаја:
Корисник подстицаја је уписан у регистар г/к као :
Физичко
Правно
СП
(заокружити)
лице
лице
Изаберите врсту производње заокруживањем
ПЕРАДАРСТВО
ТОВ 18-седмичних
ТОВ ПИЛИЋА
КОКЕ НОСИЉЕ ТОВ ЋУРИЋА
пиленки
Унесите податак о катастарској општини и катастарским честицама из те катастарске
општине
КО
бр. комада
к. ч.
бр. комада
к. ч.
Препишите податке из потврде о спроведеним ветеринарско-здравственим мјерама
Број потврде о
Редни
Датум потврде
спроведеним в. з.
Број комада
број
мјерама

Препишите податке из рачуна
Редни
број

Датум рачуна

Број рачуна

Број комада

УКУПНО:
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је приложена документација
вјеродостојна, да су подаци наведени у обрасцу тачни и истинити. Сагласан сам да вратим добијена
подстицајна средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложена документација
неистинита.
Датум:________________
Потпис:_____________________
легенда:
к. ч: број к. ч. на коју се пријављује производња на наведеној катастарској општини
к. о: уписати катастарску општину (уписати назив са ПЛ/ЗК)
Признаница/ потврда - уписати број са признанице Но……
Уколико се животиње налазе на више КЧ једне КО уписати колико животиња се налази на којој КЧ
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Образац 11

АНЕКС XI

Образац за пријављивање подстицаја у пољопривредној производњи
Образац попунити пратећи упутства. Свака табела односи се на једну КО за категорију животиња.

Корисник
подстицаја:
Корисник подстицаја је уписан у регистар г/к као :
Физичко
Правно лице СП
(заокружити)
лице
Изаберите врсту производње заокруживањем
Расплодне овце
Расплодне козе
Унесите податак о катастарској општини и катастарским честицама из те катастарске
општине
КО
бр. комада
к. ч.
бр. комада
к. ч.
бр. комада
к. ч.
бр. комада
к. ч.
Препишите податке из потврде о вакцинисању против бруцелозе и извршеном
маркирању животиња или потврде о извршеним дијагностичким мјерама на бруцелозу
уколико није извршена вакцинација у том моменту
Р.
бр.

Датум издавања
потврде

Број потврде:

Број оваца/коза са потврде

УКУПНО:
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је приложена документација
вјеродостојна, да су подаци наведени у обрасцу тачни и истинити. Сагласан сам да вратим добијена
подстицајна средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложена документација
неистинита.
Датум:________________

Потпис:_____________________

легенда:
к. ч: број к. ч. на коју се пријављује производња на наведеној катастарској општини
к. о: уписати катастарску општину (уписати назив са ПЛ/ЗК)
Признаница/ потврда - уписати број са признанице Но……
Број комада оваца/коза са потврде - уписати број оваца/коза које се пријављују за подстицај
Уколико се животиње налазе на више од једне к. ч.. уписати колико животиња се налази на којој к. ч.
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Образац 12

АНЕКС XII

Образац за пријављивање подстицаја у пољопривредној производњи
Образац попунити пратећи упутства. Свака табела односи се на једну КО, на једну
категорију животиња и један турнус.

Име и презиме подносиоца
захтјева:
Корисник подстицаја је уписан у регистар г/к као:
Физичко
Правно лице СП
(заокружити)
лице
Изаберите категорију животиња заокруживањем
ТОВ ЈАРАДИ
ТОВ ЈАГЊАДИ
Унесите податак о катастарској општини и катастарским честицама из те катастарске
општине
КО
бр. комада
к. ч.
бр. комада
к. ч.
Препишите податке из потврде о цијепљењу матичног стада или потврде о извршеним
дијагностичким мјерама
Број потврде:
Број комада:

Р. бр.

Препишите податке из потврде (признанице) о маркирању животиње
Број
Број комада
Датум маркирања
признанице

1.
2.
3.
УКУПНО:
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је приложена документација
вјеродостојна, да су подаци наведени у обрасцу тачни и истинити. Сагласан сам да вратим добијена
подстицајна средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложена документација
неистинита.
Датум:________________

Потпис:_____________________

легенда:
к. ч: број к. ч. на коју се пријављује производња на наведеној катастарској општини
к. о: уписати катастарску општину (уписати назив са ПЛ/ЗК)
Признаница/ потврда - уписати број са признанице Но……
Уколико се животиње налазе на више КЧ једне КО уписати колико животиња се налази на којој КЧ
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Образац 13

АНЕКС XIII

Образац за пријављивање подстицаја у пољопривредној производњи
Образац попунити пратећи упутства.

Корисник
подстицаја:
Корисник подстицаја је уписан у регистар г/к као:
(заокружити)

Физичко
лице

Правно
лице

СП

Пчеларство
Унесите податак о катастарској општини и катастарским честицама гдје се налазе активна
пчелиња друштва

КО
к. ч.

бр. акт. пчел. друш.

к. ч.

бр. акт. пчел. друш.

к. ч.

бр. акт. пчел. друш.

к. ч.

бр. акт. пчел. друш.

Укупно (I):
КО
к. ч.
к. ч.
к. ч.
Укупно (II):
КО
к. ч.
к. ч.
к. ч.
Укупно(III):

бр. акт. пчел. друш.
бр. акт. пчел. друш.
бр. акт. пчел. друш.

бр. акт. пчел. друш.
бр. акт. пчел. друш.
бр. акт. пчел. друш.

Збир (Укупно I +Укупно II +Укупно
III)
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је приложена документација
вјеродостојна, да су подаци наведени у обрасцу тачни и истинити. Сагласан сам да вратим добијена
подстицајна средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложена документација
неистинита.
Датум:________________
Потпис:_____________________
легенда:
к. ч: број к. ч. на коју се пријављује производња на наведеној катастарској општини
к. о: уписати катастарску општину (уписати назив са ПЛ/ЗК)
Уколико се активна пчелиња друштва налазе на више. од једне к. ч.. уписати колико друштава се налази на којој к. ч.
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Образац 14

АНЕКС XIV

Образац за пријављивање подстицаја у пољопривредноj производњи
Образац попунити пратећи упутства. Свака табела односи се на једну КО и на једну категорију.

Корисник подстицаја:
Корисник подстицајa је уписан у регистар г/к као:
Физичко
(заокружити)
лице
Изаберите врсту производње заокруживањем РИБАРСТВО

Правно лице

СП

Набавка рибље млађи
Узгој рибе
Унесите податак о катастарској општини и катастарским честицама из те катастарске
општине
КО
број
површина (м2)
ЗК/ПЛ

к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
УКУПНО:

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је приложена документација
вјеродостојна, да су подаци наведени у обрасцу тачни и истинити. Сагласан сам да вратим добијена
подстицајна средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложена документација
неистинита.
Датум:________________
Потпис:_____________________
Легенда:
к. ч:
површина:
к. о:
укупно:

број к. ч. на коју се пријављује рибњак на наведеној катастарској општини
Површина рибњака на к. ч.
уписати катастарску општину (уписати назив са ПЛ/ЗК)
укупна површина рибњака
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Образац 15

АНЕКС XV

Образац за пријављивање подстицаја у пољопривредној производњи
Образац попунити пратећи упутства. Свака табела односи се на једну КО и на једну изградњу.

Корисник
подстицаја:
Корисник подстицаја је уписан у регистар г/к као:
Физичко
Правно
СП
(заокружити)
лице
лице
Изаберите врсту производње заокруживањем: ИЗГРАДЊА СТАКЛЕНИКА, ПЛАСТЕНИКА,
РИБЊАКА
СТАКЛЕНИК
ПЛАСТЕНИК
РИБЊАК
Унесите податак о катастарској општини и катастарским честицама из те катастарске
општине
КО
крајњи датум
в-власништво
површина
важења
број
ЗК/ПЛ
у-уговор о
(м2)
уговора о
закупу
закупу

к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.

в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

у
у
у
у
у
у
у
у
у
у
у
у
у
у
у
у

УКУПНО:
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је приложена документација
вјеродостојна, да су подаци наведени у обрасцу тачни и истинити. Сагласан сам да вратим добијена
подстицајна средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложена документација
неистинита.
Датум:________________
Потпис:_____________________
легенда:
ЗК/ПЛ:
в /у:
к. ч:
површина:
к. о:
укупно:

уписати број ЗК/ПЛ
заокружити в за властито земљиште или у за уговор (уписати датум важења Уговора)
број к. ч. на коју се пријављује производња на наведеној катастарској општини
површина на к. ч. под културом
уписати катастарску општину (уписати назив са ПЛ/ЗК)
укупна површина под наведеном културом добијена сабирањем свих површина
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Образац 16

АНЕКС XVI

Образац за пријављивање подстицаја у пољопривредној производњи
Образац попунити пратећи упутства. Свака табела односи се на једну КО и на једну културу.

Корисник
подстицаја:
Корисник подстицаја је уписан у регистар г/к као:
Физичко
Правно лице
СП
(заокружити)
лице
Изаберите врсту производње заокруживањем
ПОДИЗАЊЕ НОВИХ ЗАСАДА ВОЋА
ЈАБУЧАСТО
ЈАГОД. И БОБ.
КОШТИЧАВО ВОЋЕ
ЈЕЗГРАСТО ВОЋЕ
ВОЋЕ
ВОЋЕ
Изабрати само једну културу уношењем X поред назива
Јабука
Шљива
Орах
Јагода
Крушка
Вишња
Лијеска
Малина
Дуња
Трешња
Купина
Бресква
Боровница
Кајсија
Аронија

Унесите податак о катастарској општини и катастарским честицама из те катастарске
општине
КО
в-власништво
крајњи датум
површина
број
ЗК/ПЛ
у-уговор о
важења уговора о
(ха)
закупу
закупу

к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.

в
в
в
в
в
в
в
в
в

у
у
у
у
у
у
у
у
у

УКУПНО:
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је приложена документација
вјеродостојна, да су подаци наведени у обрасцу тачни и истинити и да производња коју
пријављујем није ГМО. Сагласан сам да вратим добијена подстицајна средства уколико се утврди да
су наведени подаци или приложени документација неистинити.
Датум:________________
Потпис:_____________________
легенда:
ЗК/ПЛ:
в /у:
к. ч:
површина:
к. о:
укупно:

уписати број ЗК/ПЛ
заокружити в за властито земљиште или у за уговор (уписати датум важења Уговора)
број к. ч. на коју се пријављује производња на наведеној катастарској општини
површина на к. ч. под културом
уписати катастарску општину (уписати назив са ПЛ/ЗК)
укупна површина под наведеном културом добијена сабирањем свих површина
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Образац 17

АНЕКС XVII

Образац за пријављивање подстицаја у пољопривредној производњи
Образац попунити пратећи упутства.

Корисник
подстицаја:
Корисник подстицаја је уписан у регистар г/к као:
(заокружити)

Физичко
лице

Правно
лице

СП

Подстицај за прикључну пољопривредну механизацију
Унесите назив прикључне пољопривредне механизација (назив као у Правилнику о
подстицајима)
Вриједност по
Назив прикључне пољопривредне
фактури/рачуну (за правна
Р. бр.
КО
механизације
лица у систему ПДВ унијети
вриједност без ПДВ)

Унесите податак о катастарској општини и катастарским честицама из те катастарске
општине
КО
број
површина (ха)
ЗК/ПЛ

к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
УКУПНО:
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је приложена документација
вјеродостојна, да су подаци наведени у обрасцу тачни и истинити. Сагласан сам да вратим добијена
подстицајна средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложени документација
неистинити
Датум:________________

Потпис:_____________________

легенда:
ЗК/ПЛ:
к. ч:

уписати број ЗК/ПЛ
број к. ч. на коју се пријављује површина на наведеној катастарској општини

к. о:
укупно:

уписати катастарску општину (уписати назив са ПЛ/ЗК)
укупна површина која се обрађује
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Образац 18

АНЕКС XVIII

Образац за пријављивање подстицаја у пољопривредној производњи
Образац попунити пратећи упутства. Свака табела односи се на једну КО.

Корисник подстицаја:
Физичко
Правно
Корисник подстицаја је уписан у регистар г /к
СП
лице
лице
као: (заокружити)
Подстицај за прерађивачке капацитете и остале пољопривредне инвестиције
Унесите назив прерађивачког капацитета / пољ. инв. (назив као у Правилнику о
подстицајима)
Р. бр.

Назив прерађивачког капацитета /
пољ. инв.

Вриједност по фактури/рачуну
(за правна лица у систему
ПДВ унијети вриједност без
ПДВ)

КО

Доказ о посједовању властитог пољопривредног земљишта или уговор о закупу на период од минимално 5
наредних година (осим за контејнер или приколицу за превоз кошница). Минимална површина 2 ха обрађеног
земљишта.

КО
број

површина
(ха)

ЗК/ПЛ

к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.
к. ч.

в-власништво
у-уговор о
закупу

в
в
в
в
в

крајњи датум
важења уговора о
закупу

у
у
у
у
у

КО
број

к. ч.
к. ч.
к. ч.

површина
(ха)

ЗК/ПЛ

в-власништво
у-уговор о
закупу

в
в
в

крајњи датум
важења уговора о
закупу

у
у
у

УКУПНО
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је приложена документација
вјеродостојна, да су подаци наведени у обрасцу тачни и истинити. Сагласан сам да вратим добијена
подстицајна средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложена документација неистинита.
Датум:________________
Потпис:____________________
легенда:
ЗК/ПЛ:
в /у:
к. ч:
површина:
к. о:
укупно:

уписати број ЗК/ПЛ
заокружити в за властито земљиште или у за уговор (уписати датум важења Уговора)
број к. ч. на наведеној катастарској општини
површина на к. ч. под културом
уписати катастарску општину (уписати назив са ПЛ/ЗК)
укупна обрађена површина
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Образац 19

АНЕКС XIX

Образац за пријављивање подстицаја у пољопривредној производњи
Образац попунити пратећи упутства.

Корисник подстицаја:
Корисник подстицаја је уписан у регистар г/к као:
Физичко
Правно лице СП
(заокружити)
лице
Подстицај за прерађивачке капацитете, објекте за узгој стоке и самоходну
механизацију
Унесите назив инвестиције за изградњу и инсталирање прерађивачких капацитета и
објеката за узгој стоке која се подстичу (назив као у Правилнику о подстицају)
Број рачуна о куповини и износ
(КМ)
Грађевинска дозвола за објекат
(бр)
Налаз судског вјештака (бр)
Употребна дозвола за објекат (бр)
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је приложена документација
вјеродостојна, да су подаци наведени у обрасцу тачни и истинити. Сагласан сам да вратим добијена
подстицајна средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложена документација
неистинита.
Датум:________________

Потпис:_____________________
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Образац 20

АНЕКС XX

Образац за пријављивање подстицаја у пољопривредној производњи
Образац попунити пратећи упутства. Свака табела односи се на једну КО и на производњу.

Корисник
подстицаја:
Корисник подстицаја је уписан у регистар као:
Правно
Физичко лице
(заокружити)
лице
ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА
Биљна производња
Сточарство
Изабрати само једну културу уношењем X поред назива
Телад за тов
Ратарске културе
Расплодне краве
Тов јунади
Садни материјал (осим јаг. воћа)
Крава – сист. ж. теле
Садни материјал јагодастог воћа

Тов јањади

Вишегодишњи засади

Тов пилића

Овце, овнови, козе,
јар.
Женке уз. ваљ.
кунића

СП

Тов ћурића
Свиње
Пчелиње
зај.

Унесите податак о катастарској општини и катастарским честицама из те катастарске
општине
КО
в-власништво
крајњи датум
површина
број
ЗК/ПЛ
у-уговор о
важења уговора о
(ха)
закупу
закупу

к. ч.
к. ч.

в
в

у
у

в
в

у
у

СТОЧАРСТВО

КО
к. ч.
к. ч.

Број комада:
Број пчелињих заједница
Уписати број сертификата од овлашћене институције по принципима и стандардима
Европске уније о органској производњи
Број сертификата
Овлашћена институција
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је приложена документација
вјеродостојна, да су подаци наведени у обрасцу тачни и истинити. Сагласан сам да вратим добијена
подстицајна средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложена документација
неистинита.
Датум:________________
Потпис:_____________________
в /у:

уписати број ЗК/ПЛ
заокружити в за властито земљиште или у за уговор (уписати датум важења
Уговора)

к. ч:
површина:
к. о:

број к. ч. на коју се пријављује производња на наведеној катастарској општини
површина на к. ч. под културом
уписати катастарску општину (уписати назив са ПЛ/ЗК)

укупно:

укупна површина под наведеном културом добијена сабирањем свих површина

ЗК/ПЛ:

62

Образац 21

АНЕКС XXI

Образац за пријављивање подстицаја у пољопривредној производњи
Образац попунити пратећи упутства.

Корисник подстицаја:
Корисник подстицаја је уписан у регистар г/к као:
(заокружити)
ОСИГУРАЊЕ

Физичко
лице

Правно
лице

СП

Изабрaти производњу уношењем X поред назива
Биљна производња
Животињска производња
Објекти у којима је заснована производња
Унесите податке из полисе осигурања
Износ плаћеног осигурања:
Број полисе осигурања:
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је приложена документација
вјеродостојна, да су подаци наведени у обрасцу тачни и истинити. Сагласан сам да вратим добијена
подстицајна средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложена документација
неистинита.
Датум:________________

Потпис:_____________________
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Образац 22

АНЕКС XXII

Образац за пријављивање подстицаја у пољопривредној производњи
Корисник
подстицаја:
Корисник подстицаја је уписан у регистар
Физичко лице
Правно лице
г/к као: (заокружити)
Сертификовање по стандардима ГЛОБАЛГАПА-а, Опција 2
Сертификат ГЛОБАЛГАП-а: број
Списак произвођача:
Р. бр.

Име и презиме произвођача

СП

датум:
Број и датум уговора о
откупу воћа

КО на којој се налази
воћњак

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је приложена документација
вјеродостојна, да су подаци наведени у обрасцу тачни и истинити. Сагласан сам да вратим добијена
подстицајна средства уколико се утврди да су наведени подаци или приложена документација
неистинита.
Датум:________________

Потпис:_____________________
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