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ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА 2018. ГОДИНУ
1. ПОДСТИЦАЈИ У СТОЧАРСТВУ
Захтјеви за остварење подстицаја у погледу минималног броја грла су сљедећи:
• музне краве: 5 грла,
• расплодне јунице: 2 грла,
• расплодне свиње (крмаче и назимице): 7 грла,
• товна јунад: 5 грла (улазна тежина за тов око 150 kg/грлу, а излазна тежина
минимално 550 kg/грлу,
• товне свиње: 30 грла (улазна тежина за тов око 30 kg/грлу, а излазна тежина
минимално 100 kg/грлу),
• тов пилића: минимум 10.000 комада у току године,
• овчарство и козарство: 30 грла.
Планирани износ новчаних средстава по једном грлу је за: музне краве до 90,00 КМ, расплодне
јунице до 100,00 КМ, расплодне свиње до 50,00 КМ, товна јунад до 90,00 КМ, товне свиње
до 20,00 КМ, овце до 15,00 КМ, козе до 20,00 КМ, тов пилића до 600,00 КМ по фарми са
испуњеним минимумом.

Потребна документација
Подстицаји за музна грла, расплодне свиње, тов јунади, тов свиња, овчарство и козарство:
• цертификат о регистрацији имања издат од стране Агенције за обиљежавање
животиња,
• евиденција надлежне ветеринарске службе (свиње, овце и козе),
• пасош или матични лист грла (музне краве, товна јунад).
Рок за подношење захтјева је 30.09.2018. године.
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Подстицаји за производњу и узгој квалитетно приплодних јуница:
• рјешење издато од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС,
односно Ресора за пружање стручних услуга у пољопривреди - Подручна јединица Бања
Лука, о упису у регистар узгајивача квалитетно приплодне стоке,
• потврда надлежне ветеринарске службе о вјештачком осјемењивању и утврђеној
гравидности, или картон осјемењивања за јунице из властитог стада и копија
сертификата фармера о завршеном курсу за вјештачко осјемењивање,
• пасош животиње.
Рок за подношење захтјева је 30.09.2018. године.
Подстицаји за тов пилића:
• потврда о поријеклу (рачун о куповини једнодневних пилића или изјава одговорног
лица да су једнодневни пилићи инкубирани у властитој инкубаторској станици) или
уговор о обављању услужног това пилића,
• рачун о продаји утовљених бројлера,
• интерна фактура (интерни излазни документ из једне у другу производњу) за
субјекте који имају властиту прераду, односно производњу и прераду.

2. ПОДСТИЦАЈИ У ПЧЕЛАРСТВУ
Минимални услов за остварење подстицаја у пчеларству јесте посједовање минимално 30
кошница, односно пчелињих друштава.
Висина подстицаја износи до 5,00 КМ по кошници.

Потребна документација
•

овјерена изјава којом пољопривредни произвођач потврђује да су пчелиња друштва
његово власништво.

Висина подстицаја износи до 5,00 КМ по кошници.

3. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНТЕГРАЛНУ ПРОИЗВОДЊУ ПОВРЋА У ЗАШТИЋЕНИМ
ПРОСТОРИМА (ПЛАСТЕНИК, СТАКЛЕНИК, ОБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ГЉИВА)
И НА ОТВОРЕНОМ
Производња повртарских култура у затвореним просторима:
• минимална површина пластеника је 200 m, стакленика 200 m, објекта за производњу
гљива 100 m2.
Висина подстицаја за засновану производњу износи:
• до 1,50 КМ/m2 пластеника,
• до 1,50 КМ/m2 стакленика,
• до 1,50 КМ/m2 објекта за производњу гљива.
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Производња повртарских култура на отвореном:
• минимална површина парцеле засијане (засађене) једном културом је:
• за диње, лубенице и кромпир 1,0 hа,
• краставце корнишоне 0,1 hа,
• за остале повртарске културе 0,2 hа по једној врсти.
Висина подстицаја за пpоизводњу повртарских култура на отвореном износи за:
• диње, лубенице и кромпир до 750,00 КМ/hа,
• остале повртарске културе до 1.250,00 КМ/hа,
• краставци корнишони до 1.500,00 КМ/hа.

Потребна документација
•
•
•
•
•
•

копија катастарског плана,
рачун или фискални рачун од регистрованог произвођача садног материјала или
предузећа регистрованог за промет садног материјала,
декларација о квалитету садног материјала,
уговор о закупу земљишта уколико произвођач користи земљиште под закуп,
ако се садни материјал увози из иностранства потребно је обезбиједити: рачун од
предузећа регистрованог за промет садног материјала, царинску исправу о увезеном
садном материјалу,
рјешење или цертификат граничне инспекције за заштиту биља и декларацију о
квалитету садног материјала у мјесту производње.

Рок за подношење захтјева је 30.09.2018. године.

4. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНТЕГРАЛНУ ПРОИЗВОДЊУ ЉЕКОВИТОГ, ЗАЧИНСКОГ И
АРОМАТИЗОВАНОГ БИЉА НА ОТВОРЕНОМ И У ЗАШТИЋЕНИМ ПРОСТОРИЈАМА
Услов за остварење подстицаја по овом основу је посједовање минималне површине парцеле
засијане (засађене) љековитим, зачинским и ароматичним биљем од 0,1 hа (признају се врсте
које се гаје у монокултури и то само у години заснивања).
Висина подстицаја за засновану производњу износи:
• на отвореном: до 2.000,00 КМ/ha,
• у затвореним просторима: до 1,50 КМ/m2.

Потребна документација
•
•
•
•

копија катастарског плана,
рачун или фискални рачун од регистрованог произвођача садног материјала или
предузећа регистрованог за промет садног материјала,
декларација о квалитету садног материјала,
уговор о закупу земљишта уколико произвођач користи земљиште под закуп.

Рок за подношење захтјева је 30.09.2018. године.
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5. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНТЕГРАЛНУ ВОЋАРСКУ И ВИНОГРАДАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ
5.1. Јабучасто, коштичаво и коштуничаво воћe
Услов за остварење подстицаја по овом основу је посједовање минималне површине новог
воћњака од 0,2 hа по воћној врсти.
Захтјевани минималан број садница:
• јабучасте воћке: 1.000 садница/hа,
• коштичаве воћке: 800 садница/hа,
• орах: 120 садница/hа,
• љешник: 500 садница/hа.
Висина подстицаја износи до 1,50 КМ по садници, а зa орах до 4,00 КМ по садници (до 20% од
цијене саднице).

5.2. Јагодичасто и бобичасто воће
Услов за остварење подстицаја по овом основу је посједовање минималне површине новог
засада од 0,1 hа.
Захтјевани минимални број садница:
• јагода: 30.000 садница/hа,
• купина: 2.000 садница/hа,
• малина: 9.000 садница/hа,
• бобичасто воће (боровница, аронија): 2.000 садница/hа.
Висина подстицаја износи до 3.000,00 КМ/hа.

5.3. Винова лоза
Услов за остварење подстицаја по овом основу је посједовање минималне површине новог
винограда од 0,1 hа. Захтјевани минимални број садница је 3.000 комада/ха.
Висина подстицаја износи до 3.000,00 КМ/hа.

Потребна документација
•
•
•
•

копија катастарског плана,
рачун и фискални рачун од регистрованог произвођача садног материјала или
предузећа регистрованог за промет садног материјала,
декларација о квалитету садног материјала,
уговор о закупу земљишта уколико произвођач користи земљиште под закуп.

Рок за подношење захтјева је 15.11.2018. године.
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6. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНТЕГРАЛНУ ВОЋАРСКУ И ВИНОГРАДАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ
Висина подстицаја по овом основу износи до 500,00 КМ по једном газдинству.

Потребна документација
•

овјерена копија цертификата или уговор о цертификацији органске производње
склопљен са овлаштеним цертификацијским тијелом од стране Министарства за
пољопривреду, шумарства и водопривреде РС.

Рок за подношење захтјева је 01.11.2018. године.

7. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ОСПОСОБЉАВАЊЕ ДЕГРАДИРАНИХ, ЗАПУШТЕНИХ,
НЕПЛОДНИХ И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ЗЕМЉИШТА ЛОШИЈЕГ КВАЛИТЕТА
Захтјев за овај вид новчаних подстицаја могу подносити физичка и правна лица са сједиштем,
односно мјестом пребивалишта на подручју општине Прњавор, за пољопривредна земљишта
која се налазе на подручју општине Прњавор под сљедећим условима:
•
•

минимална површина пољопривредног земљишта. од 1,0 hа, а максимална површина
пољопривредног земљишта која се може пријавити износи 5,0 hа,
максималан новчани износ по једном захтјеву је 1.000,00 КМ, а исти ће зависити од
укупног броја поднесених захтјева за ову намјену.

Новчана средства за ове намјене одобраваће се на основу рачуна о набавци кречног материјала
у који могу бити урачунати трошкови превоза.

Потребна документација
•
•
•
•

копија катастарског плана,
оригинал рачун и фискални рачун о набавци кречног материјала,
доказ о извршеној анализи пољопривредног земљишта издат од стране надлежне
институције,
уговор о закупу земљишта уколико произвођач користи земљиште под закуп.

Рок за подношење захтјева је 01.11.2018. године.
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8. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ВАНРЕДНЕ ПОТРЕБЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ
Новчана средства одобраваће се по основу штетe причињене од стране дивљих животиња и
паса луталица на сточном фонду.

Потребна документација
•
•
•

цертификат о регистрацији имања издат од стране Агенције за обиљежавање
животиња,
евиденција надлежне ветеринарске службе (свиње, овце и козе),
пасош или матични лист грла (музне краве, товљена јунад),

Рок за подношење захтјева је 15.11.2018. године.

9. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ХЕМИЈСКУ АНАЛИЗУ И КОНТРОЛУ ПЛОДНОСТИ
ЗЕМЉИШТА
•

Предвиђена је бесплатна анализа хемијског састава земљишта, а узорке земљишта
пољопривредни произвођачи могу донијети лично у канцеларије Одјељења за
пољопривреду, водопривреду и шумарство Општинске управе општине Прњавор.

Опште напомене
Захтјеви за подстицаје се подносе у шалтер сали Општинске управе општине Прњавор.
Уз захтјев за подстицаје потрeбно је приложити:
• потврду о регистрацији пољопривредног газдинства издату од стране Агенције за
посредни-чке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ),
• кућну листу уколико приложена документација није издата на име носиоца
породичног пољопривредног газдинства или подносиоца захтјева за исплату
подстицајних средстава,
• копију картице текућег рачуна.

Ажурирано: мај 2018. године

Ovaj info-materijal je urađen uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ovog info-materijala je
isključiva odgovornost opštine Prnjavor, i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta
Evropske unije.

ОПШТИНА ПРЊАВОР

Izrada ovog info-materijala je podržana kroz Program za lokalnu samoupravu i
ekonomski razvoj u BiH, EU ProLocal, kojeg finansiraju Evropska unija i Vlada
Njemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH.

Светосавска бр. 10, 78430 Прњавор
тел.: +387 51 660 860, факс: +387 51 663 740
www.opstinaprnjavor.net; www.prnjavor.ba
e-mail: poljoprivreda@opstinaprnjavor.net

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ,
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

