РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ
ПОДСТИЦАЈА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У
ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ У 2020. ГОДИНИ

Бања Лука, фебруар 2020. године

Hа основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању
средстава за подстицање развоја пољопривреде и села („Службени гласник Републике
Српске“, бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2. Закона о пољопривреди („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 70/06, 20/07, 86/07 и 71/09) и члана 76. став 2. Закона о
републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, број 115/18), а у вези са
чланом 6. став 3. Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја
за развој села и пољопривреде („Службени гласник Републике Српске“, број 7/20),
министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси
ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ
ПОДСТИЦАЈА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ
ПРОИЗВОДЊИ У 2020. ГОДИНИ
Члан 1.
Овим правилником прописују се услови за остваривање права на новчане
подстицаје за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи, поступак за
њихово остваривање, врста, висина и начин исплате новчаних подстицаја, обавезе
корисника подстицаја након њиховог примања, рокови, као и потребна документација
и обрасци.
Члан 2.
(1) Право на новчане подстицаје за капиталне инвестиције у пољопривредној
производњи могу да остваре физичка и правна лица (у даљем тексту: корисник
подстицаја) са пребивалиштем, односно сједиштем у Републици Српској, којa обављају
пољопривредну производњу на територији Републике Српске и која су уписана у
Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: РПГ) као комерцијална или
као некомерцијална газдинства, као и други субјекти у складу са чланом 26. Закона о
пољопривреди, који су уписани у Регистар корисника подстицајних средстава.
(2) Новчани подстицаји за капиталне инвестиције у пољопривредној
производњи додјељују се корисницима подстицаја на основу јавног позива, који
расписује Агенција за аграрна плаћања (у даљем тексту: Агенција).
(3) Јавни позив из става 2. овог члана објављује се у једном од дневних листова
који се дистрибуирају на цијелој територији Републике Српске, као и на интернет
страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту:
Министарство) и Агенције.
(4) Јавни позив је отворен најмање 15 дана од дана објављивања и обавезно
садржи: предмет јавног позива, лица која могу бити учесници јавног позива, услове
које је корисник средстава обавезан да испуни, висину средстава која се додјељују,
потребну документацију, рок за достављање пријава, поступак за додјелу средстава и
обавезе корисника након добијања средстава.
Члан 3.
(1) Право на подстицајна средства, у складу са овим правилником, не могу
остварити корисници подстицаја:

1) који имају пасиван статус, у складу са чланом 17. Уредбе о упису у Регистар
пољопривредних газдинстава и Регистар корисника подстицајних средстава,
2) породична пољопривредна газдинстава чији носилац није пријавио Пореској
управи обавезу доприноса за 2019. годину у складу са прописима о доприносима,
3) који нису измирили обавезе по основу накнаде за противградну заштиту за
2019. годину у складу са прописима о противградној заштити,
4) који у захтјеву за подстицајна средства за било коју подстицајну мјеру
прописану овим правилником или Правилником о условима и начину остваривања
новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села дају неистините податке.
(2) Податке из става 1. тачка 2) овог члана Агенција прибавља по службеној
дужности, а за плаћање обавезе по основу накнаде за противградну заштиту корисници
прилажу и доказ о уплати (копија уплатнице).
Члан 4.
(1) Право на новчана средства подстицаја за капиталне инвестиције у
пољопривредној производњи корисници подстицаја остварују за:
1) инвестиције у пољопривредну механизацију (тракторе и тракторске
прикључке),
2) инвестиције у сточарску производњу (изградња објеката, набавка јуница
товних раса, опрема за говедарске фарме, опрема за свињарске фарме, опрема за
овчарске и козарске фарме, опрема за живинарске фарме, опрема за пчеларство),
3) инвестиције у биљној производњи (изградња пластеника, подизање
вишегодишњих засада, набавка и подизање противградних мрежа, набавка опреме за
наводњавање),
4) инвестиције у прераду пољопривредних производа (набавка опреме за
сортирање, паковање и прераду производа на газдинству, набавка технолошке опреме,
као и опреме за хладњаче),
5) инвестиције у адаптацију, изградњу и опремање рибогојилишта.
(2) Резервација средстава за подршку из става 1. овог члана остварује се прије
инвестирања, а на основу:
1) достављеног захтјева за резервацију средстава, сачињеног на Обрасцу 1,
који се налази у Прилогу овог правилника и чини његов саставни дио,
2) документације прописане овим правилником.
(3) Рок за реализацију инвестиције и достављање захтјева за исплату средстава
не може бити дужи од пет мјесеци од дана пријема рјешења о резервацији.
(4) Исплата новчаних средстава подстицаја из става 1. овог члана остварују се
на основу захтјева за исплату, сачињеног на Обрасцу 2, који се налази у Прилогу овог
правилника, а након инвестирања и комисијског прегледа на терену.
(5) Новчана средства подстицаја из става 1. овог члана одобравају се у износу од
30% од укупне вриједности прихватљивих трошкова инвестиције за комерцијална
пољопривредна газдинства, односно у износу од 15% за некомерцијална породична
пољопривредна газдинства.
(6) Износ новчаних средстава подстицаја из става 1. овог члана за
пољопривредна газдинства која се налазе на 600 м. н. в. или изнад одобравају се у
износу од 40% од укупне вриједности прихватљивих трошкова инвестиције за
комерцијална пољопривредна газдинства, односно у износу од 20% за некомерцијална
породична пољопривредна газдинства.

Члан 5.
(1) Документација (овјерена копија или оригинали) која се сматра доказом о
инвестираним средствима је:
1) уговор о извођењу радова са привременом или окончаном ситуацијом са
спецификацијом извршених радова и доказ о уплати путем жиро рачуна (извод) за
пословне субјекте и за физичка лица или
2) потписана и овјерена велепродајна фактура, на којој је назначено име
подносиоца захтјева, уз назначен ЈИБ и доказ о уплати путем жиро рачуна (извод) за
пословне субјекте или
3) малопродајни фискални рачун, уз потписану и овјерену фактуру која гласи
на име подносиоца захтјева, тако да се фактура односи само на један фискални рачун,
уз назначен ЈИБ за пословне субјекте и доказ о уплати у складу са обавезним
пословањем путем жиро рачуна (извод), а за физичка лица доказ о уплати на жиро
рачун добављача (извод) за све рачуне од 30.000 КМ и веће или
4) купопродајни уговор са одложеним планом отплате склопљен с добављачем
за набавке трактора снаге изнад 75 киловата, који укључује максимални рок отплате од
двије године и доказ о уплати прве рате путем жиро рачуна (извод) у износу од
минимално 30% од вриједности инвестиције.
(2) За набавке извршене у иностранству, уз доказе о инвестираним средствима
из става 1. овог члана, корисник подстицаја доставља и доказ о уплати на жиро рачун
добављача (извод), односно извођача.
(3) Као предмет обрачуна новчаних подстицаја не узима се у обзир ставка на
рачунима која није предмет подстицаја.
(4) За набављена средства и опрему у иностранству, уз документацију из ст. 1. и
2. овог члана, прилаже се пратећа царинска документација и SWIFT као доказ о
изршеној уплати.
(5) Доказ о броју запослених лица за пословне субјекте је потврда Пореске
управе о броју запослених лица, коју корисници достављају уз захтјев за резервацију
средстава.
(6) За остваривање права на износ новчаних средстава подстицаја из члана 4.
став 6. овог правилника корисник доставља изјаву да се газдинство налази на
600 м. н. в. или изнад, сачињену на Обрасцу 5. из Прилога овог правилника.
(7) Право на остваривање подстицаја по овом правилнику имају корисници
подстицаја који су улагања извршили од 1. јанура 2020. године, осим за улагања која су
инвестирана у подизање воћних засада и винограда, која су извршена од истека јавног
позива из 2019. године па до истека јавног позива из члана 2. овог правилника
(обрачунски период).
Члан 6.
Трошкови настали на основу инвестиционих улагања који нису прихватљиви
као основ за обрачун средстава подстицаја су:
1) куповина грађевинског земљишта и постојећих зграда и објеката,
2) набавка коришћене опреме и грађевинског материјала,
3) реконструкција и адаптација постојеће опреме,
4) трошкови плата и накнада за запослене, укључујући трошкове одржавања
опреме и закупа земљишта или простора,
5) банкарски трошкови, трошкови гаранција и слични трошкови,
6) трошкови конверзије, трошкови курсних разлика и накнада,

7) трошкови пословања (административне таксе, трошкови изнајмљивања
опреме, машина и простора, плате запослених на пословима управљања,
праћења и надзора),
8) трошкови за исплату услуга архитеката, инжењера и савјетника, израде
студија изводљивости и економске оправданости, трошкови набавке
патената и лиценци за припрему,
9) трошкови уређења парцела насталих прије припремних грађевинских радова
на изградњи објекта (уклањање стабала, шибља, пањева, равнање терена и
друго),
10) трошкови транспорта и карантина,
11) плаћање у натури и путем компензације,
12) издаци који су настали због комуналних накнада и доприноса,
13) набавке извршене лизингом,
14) набавке извршене на основу донација и поклона.
Члан 7.
(1) Подстицајна средства за набавку нове пољопривредне механизације
одобравају се корисницима подстицаја који у обрачунском периоду изврше улагања у
сљедеће врсте механизације:
1) трактори и тракторске кабине,
2) тракторски прикључци: силомикс приколица, берач кукуруза, двоосовинске
приколице, плуг обртни вучни, ролобалер, увијач за ролобалер, цистерна за осоку и
самоутоварна приколица за сијено, приколице за трактор (једноосовинске и приколице
за стајњак), преса за сијено, плуг, тањирача, дрљача, ротациона дрљача, сјетвоспремач,
пнеуматска сијачица за поврће или сијачица за стрна жита, расипач минералног
ђубрива, тракторске косачице, тракторска прскалица, малчер, атомизер, подривач,
таруп, тракторска фреза, међуредни култиватор, сакупљачи и превртачи сијена,
тракторски утоваривачи, садилице и вадилице за поврће, купилице поврћа за лук и
кромпир, вучени комбајн за кромпир, сјекач бала за сијено/сламу, гредичари и
полагачи фолије, подизачи фолије и мјешаоне сточне хране капацитета до 500 kg,
електричне маказе за воће, адаптери за уљану репицу и житарице, системи за навођење
трактора, сијачице и депозитори за зелену гнојидбу, aдаптери (хедери) за комбајн.
(2) Корисник подстицаја може остварити право на подстицајна средства за
куповину највише једног трактора и једног тракторског прикључка у току обрачунског
периода или два тракторска прикључка у току обрачунског периода ако је власник или
закупац пољопривредног земљишта од најмање два хектара уписана у РПГ.
(3) Корисници подстицаја који су остварили право на подстицајна средства за
набавку трактора у 2019. години немају право на подстицајна средства за набавку
трактора у 2020. години.
(4) Право на резервацију подстицајних средстава за набавку пољопривредне
механизације остварује се на основу поднесене пријаве на јавни позив, уз коју се
прилажу:
1) захтјев за резервацију средстава, сачињен на Обрасцу 1. из Прилога овог
правилника,
2) предрачуни или рачуни за набавку механизације из става 1. овог члана,
3) изјава добављача, сачињена на Oбрасцу 4. из Прилога овог правилника, којом
гарантује да може извршити испоруку предмета инвестиције из предрачуна у року од
120 дана од дана издавања предрачуна, као и да нема својство повезаног лица са
подносиоцем захтјева.

(5) Право на исплату подстицајних средстава за набавку пољопривредне
механизације из става 1. овог члана остварују корисници који су остварили право на
резервацију подстицајних средстава, а на основу поднесеног захтјева за исплату,
сачињеног на Обрасцу 2. из Прилога овог правилника, уз који прилажу:
1) рачуне, односно уговор у складу са чланом 5. овог правилника,
2) овјерену копију саобраћајне дозволе за пољопривредне машине које
подлијежу регистрацији,
3) овјерену изјаву корисника подстицаја, сачињену на Обрасцу 3. из Прилога
овог правилника, да пољопривредну машину неће отуђити у периоду од три године.
(6) Износ подстицајних средстава за пољопривредну механизацију произведену
у Републици Српској увећава се за додатних 10%.
(7) Подстицајна средства за намјену из става 1. овог члана исплаћују се у складу
са чланом 4. овог правилника и не могу бити већа од:
1) 30.000 КМ за улагања из става 1. тачка 1) овог члана,
2) 15.000 КМ за улагања из става 1. тачка 2) овог члана.
(8) У случају набавке трактора путем купопродајног уговора са одложеним
планом отплате, корисник је обавезан Агенцији доставити доказ о свакој извршеној
уплати рате у складу са чланом 5. став 1. тачка 3) овог правилника.
Члан 8.
(1) Подстицајна средства за набавку опреме у сточарској производњи
одобравају се корисницима подстицаја који се баве сточарском производњом и који у
обрачунском периоду изврше улагања у набавку опреме за:
1) говедарске фарме:
1. музни роботи,
2. лежишта, појилице, термопојилице, вентилација, музилице, системи за мужу,
лактофризи, скрепери и сепаратори, боксеви за телад (појединачни и групни),
дигитална опрема за праћење репродуктивних особина и понашања јединки и системе
који служе за праћење производности и даљинску контролу кретања (мониторинг
системи за праћење са болусима, педометри, чипови са ГИС позиционирањем, огрлице,
мјерачи количине млијека у измузишту и слично) и гумени подови,
2) свињарске фарме: боксеви за прасење, чекалишта, решеткасти подови, гријне
плоче, боксеви за прасад, боксеви за тов свиња (са хранилицом), хранилице, појилице,
линије за храњење и вентилација,
3) овчарске и козарске фарме: појилице, термопојилице, електрични пастири,
хранилице, музилице, системи за мужу и лактофризи,
4) живинарске фарме: хранилице, линије за храњење, појилице, линија
напајања, вентилација и системи за хлађење, системи за гријање, кавези, опрема за
инкубирање – лежење једнодневних пилића и аутоматска гнијезда за сакупљање јаја,
5) пчеларство: кошнице, сатне основе произведене од пчелињег воска,
центрифуге, електрични отклапач саћа, каде за отклапање саћа, електричне пумпе и
пунилице за мед, прохромска амбалажа за мед, топионици за восак, електрични
декристализатор, аутоматски сто за паковање меда, сушара за полен, пчеларске ваге за
мјерење кошница, дупликатор са хомогенизатором, млин за шећер, мјешач за погаче,
филтер за мед, погон за израду погача, линија за производњу сатних основа и
павиљони за превоз пчела.
(2) Право на коришћење подстицајних средстава има корисник подстицаја који:
1) има уписана грла за које тражи подстицај у РПГ,

2) има објекат за смјештај животиња, осим за намјене из става 1. тачка 5) овог
члана.
(3) Право на резервацију подстицајних средстава за улагања из става 1. овог
члана остварује се на основу поднесене пријаве на јавни позив, уз коју се прилажу:
1) захтјев за резервацију средстава, сачињен на Обрасцу 1. из Прилога овог
правилника,
2) предрачуни или рачуни за набавку опреме из става 1. овог члана,
3) изјава добављача, сачињена на Oбрасцу 4. из Прилога овог правилника,
којом гарантује да може извршити испоруку предмета инвестиције из предрачуна у
року од 120 дана од дана издавања предрачуна, као и да нема својство повезаног лица
са подносиоцем захтјева,
4) овјерена изјава корисника подстицаја, сачињена на Обрасцу 3. из Прилога
овог правилника, којом гарантује да уређај или опрему неће отуђити у периоду од
најмање три године.
(4) Право на исплату подстицајних средстава из става 1. овог члана остварују
корисници који су остварили право на резервацију подстицајних средстава, а на основу
поднесеног захтјева за исплату, сачињеног на Обрасцу 2. из Прилога овог правилника,
уз који прилажу сљедећу документацију:
1) рачуне у складу са чланом 5. овог правилника као доказ о инвестираним
средствима,
2) овјерену изјаву корисника подстицаја, сачињену на Обрасцу 3. из Прилога
овог правилника, којом гарантује да уређај или опрему неће отуђити у периоду од
најмање три године.
(5) Подстицајна средства за намјену из става 1. овог члана утврђују се у складу
са чланом 4. овог правилника и не могу бити већа од:
1) 100.000 КМ по кориснику за улагања из става 1. тачка 1) подтачка 1. овог
члана,
2) 30.000 КМ по кориснику за улагања из става 1. тачка 1) подтачка 2. и т. 2), 3)
и 4) овог члана,
3) 15.000 КM по кориснику за улагања из става 1. тачка 5) овог члана.
Члан 9.
(1) Подстицајна средства за изградњу нових објеката у сточарству одобравају се
корисницима подстицаја који се баве пољопривредном производњом и који у
обрачунском периоду изврше улагања у износу од минимално 5.000 КМ за сљедеће
намјене:
1) објекат смјештајног капацитета за најмање 20 музних грла, укључујући
објекат за мужу и лактофризе,
2) овчарник/козарник смјештајног капацитета за најмање 100 грла,
3) објекат за товне свиње смјештајног капацитета за најмање 100 грла и
приплодне свиње смјештајног капацитета за најмање 20 грла,
4) објекат за тов јунади смјештајног капацитета за најмање 20 грла,
5) објекат за живинарску производњу смјештајног капацитета за најмање 5.000
кљунова.
(2) Право на резервацију подстицајних средстава за улагања из става 1. овог
члана остварује се на основу поднесене пријаве на јавни позив, уз коју се прилажу:
1) захтјев за резервацију средстава, сачињен на Обрасцу 1. из Прилога овог
правилника,

2) копија грађевинске дозволе или употребне дозволе не старије од три године,
односно копију захтјева за добијање грађевинске дозволе,
3) предрачуни или рачуни као доказ о инвестираним средствима за набавку
материјала, опреме или о извршеним услугама за улагања из става 1 овог члана,
4) програм изградње нових објекта, сачињен на Обрасцу 6. који се налази у
Прилогу овог правилника.
(3) Корисници који су уз захтјев из става 2. овог члана доставили копију
захтјева за добијање грађевинске дозволе имају рок од три мјесеца за достављање
грађевинске дозволе.
(4) Право првенства на резервацију подстицајних средстава имају корисници
који су уз пријаву на јавни позив приложили грађевинску или употребну дозволу, као и
корисници који нису остварили право по овом основу у претходној години.
(5) Право на исплату подстицајних средстава остварују корисници који су
остварили право на резервацију подстицајних средстава, а на основу поднесеног
захтјева за исплату, сачињеног на Обрасцу 2. из Прилога овог правилника, уз који
прилажу рачуне у складу са чланом 5. овог правилника.
(6) Подстицајна средства за намјену из овог члана утврђују се у складу са
чланом 4. овог правилника и не могу бити већа од 50.000 КМ по кориснику.
Члан 10.
(1) Подстицајна средства за набавку квалитетно приплодних стеоних јуница и
бикова товних раса (Абердин Ангус, Салерс, Лимузин, товни Сименталац, Шароле)
одобравају се корисницима који у текућој години набаве минимално пет квалитетно
приплодних грла (стеоних јуница и бикова) и формирају основно стадо у систему
крава–теле од најмање десет грла.
(2) Право на резервацију подстицајних средстава за улагања из става 1. овог
члана остварује се на основу поднесене пријаве на јавни позив, уз коју се прилажу:
1) захтјев за резервацију средстава, сачињен на Обрасцу 1. из Прилога овог
правилника,
2) рачуни или предрачуни, као доказ о инвестираним средствима за улагања из
става 1. овог члана,
3) овјерена изјава корисника подстицаја да набављена грла неће отуђити у
периоду од три године, сачињена на Обрасцу 3. из Прилога овог правилника,
(3) Право на исплату подстицајних средстава из става 1. овог члана остварују
корисници који су остварили право на резервацију подстицајних средстава, а на основу
поднесеног захтјева за исплату, сачињеног на Обрасцу 2. из Прилога овог правилника,
уз који прилажу рачуне у складу са чланом 5. овог правилника као доказ о
инвестираним средствима.
(4) Подстицајна средства за намјену из става 1. овог члана утврђују се у складу
са чланом 4. овог правилника и не могу бити већа од 20.000 КМ по кориснику.
Члан 11.
(1) Подстицајна средства за инвестиције за изградњу пластеника и набавку
опреме за пластеничку производњу одобравају се корисницима подстицаја који се баве
пољопривредном производњом и који у обрачунском периоду изврше улагања у:
1) изградњу пластеника и набавку опреме за пластеничку производњу, са
најмањом укупном корисном површином од 300 m2, уписане као начин коришћења
пољопривредног земљишта у РПГ, у износу од минимално 3.000 КМ,

2) изградњу нових професионалних пластеника, изграђених од алуминијумских
или поцинчаних профила, са аутоматском контролом климатских параметара и
осталом опремом високог степена аутоматизације, са најмањом укупном корисном
површином од 500 m2, у износу од минимално 10.000 КМ.
(2) Опрема за пластеничку производњу из става 1. овог члана која је предмет
подстицаја је: систем гријања и вентилације, мреже за засјењивање, УВ фолије и
агротекстил.
(3) Право на резервацију подстицајних средстава за улагања из става 1. овог
члана остварује се на основу поднесене пријаве на јавни позив, уз коју се прилажу:
1) захтјев за резервацију средстава, сачињен на Обрасцу 1. из Прилога овог
правилника,
2) предрачуни или рачуни за изгадњу пластеника и набавку опреме за
пластеничку производњу.
(4) Право на исплату подстицајних средстава остварују корисници који су
остварили право на резервацију подстицајних средстава, а на основу поднесеног
захтјева за исплату, сачињеног на Обрасцу 2. из Прилога овог правилника, уз који се
прилажу:
1) рачуни у складу са чланом 5. овог правилника, као доказ о инвестираним
средствима,
2) за улагања из става 1. тачка 2) овог члана овјерена изјава корисника,
сачињена на Обрасцу 3. из Прилога овог правилника, којом гарантује да изграђени
професионални пластеник неће отуђити у периоду од најмање три године.
(5) Подстицајна средства за намјену из става 1. овог члана утврђују се у складу
са чланом 4. овог правилника и не могу бити већа од:
1) 3.000 КМ по минималној укупној корисној површини и 15.000 КМ по
кориснику за пластенике из става 1. тачка 1) овог члана,
2) 8.000 КМ по минималној укупној корисној површини и 25.000 КМ по
кориснику за професионалне пластенике из става 1. тачка 2) овог члана.
Члан 12.
(1) Подстицајна средства за подизање вишегодишњих производних засада
јабучастог, коштичавог, језграстог, јагодастог/бобичастог воћа (малина, купина, јагода,
боровница и аронија), винограда и маслиника одобравају се корисницима подстицаја
који се баве пољопривредном производњом и који изврше улагања за наведену намјену
у обрачунском периоду.
(2) Подстицајна средства из става 1. овог члана корисници подстицаја остварују
ако подижу засаде јабучастог, коштичавог и језграстог воћа минималне површине
0,5 ha по воћној врсти појединачно, са одговарајућим бројем садница по хектару:
1) за јабучасте воћке најмање 1.500 садница по хектару,
2) за коштичаве воћке најмање 1.000 садница по хектару,
3) за љешник најмање 400 садница по хектару,
4) за орах најмање 100 садница по хектару,
5) за смокву најмање 300 садница по хектару.
(3) Подстицајна средства из става 1. овог члана корисници остварују ако подижу
засаде јагодастог/бобичастог воћа минималне површине 0,1 ha по воћној врсти
појединачно, са одговарајућим бројем садница по хектару:
1) за малину најмање 10.000 садница по хектару,
2) за купину најмање 2.000 садница по хектару,
3) за боровницу и аронију најмање 2.000 садница по хектару,

4) за јагоду најмање 34.000 садница по хектару.
(4) Подстицајна средства из става 1. овог члана корисници подстицаја остварују
ако подижу засаде винограда и маслиника минималне површине 0,3 ha, са најмање
3.000 лозних калемова по хектару, а за маслине најмање 200 садница по хектару.
(5) Право на резервацију подстицајних средстава за улагања из става 1. овог
члана остварује се на основу поднесене пријаве на јавни позив, уз коју се прилажу:
1) захтјев за резервацију средстава, сачињен на Обрасцу 1. из Прилога овог
правилника,
2) предрачуни или рачуни за набавку из става 1. овог члана,
3) план подизања и одржавања воћњака, сачињен на Обрасцу 7. из Прилога
овог правилника.
(6) Право на исплату подстицајних средстава за улагања из става 1. овог члана
остварују корисници који су остварили право на резервацију подстицајних средстава, а
на основу поднесеног захтјева за исплату подстицајних средстава, сачињеног на
Обрасцу 2. из Прилога овог правилника, уз који се прилажу:
1) рачуни у складу са чланом 5. овог правилника као доказ о набавци материјала (саднице, лозни калемови, стубови и жица) или о извршеним услугама (машинска
обрада),
2) декларације о квалитету садног материјала и увјерење о сортној чистоћи и
здравственом стању садног материјала, који нису старији од годину дана,
3) рјешење фитосанитарног инспектора о дозвољеном увозу.
(7) Подстицајна средства за намјену из овог члана утврђују се у складу са
чланом 4. овог правилника и не могу бити већа од 15.000 КМ по хектару или 50.000
КМ по кориснику.
Члан 13.
(1) Подстицајна средства за набавку противградне мреже, носивих стубова за
мрежу и сајли на вишегодишњим производним засадима јабучастог, коштичавог,
језграстог и јагодастог/бобичастог воћа одобравају се корисницима подстицаја који се
баве пољопривредном производњом и који су извршили улагања за наведену намјену у
току обрачунског периода.
(2) Минимална површина за остваривање права за набавке из става 1. овог члана
за јабучасто, коштичаво и језграсто воће је 0,5 hа по воћној врсти појединачно, а за
јагодасто/бобичасто воће минимална површина је 0,1 hа по воћној врсти, са
одговарајућим бројем садница по хектару:
1) за јабучасте воћке најмање 1.500 садница по хектару,
2) за коштичаве воћке најмање 1.000 садница по хектару,
3) за љешник најмање 400 садница по хектару,
4) за малину најмање 10.000 садница по хектару,
5) за купину најмање 2.000 садница по хектару,
6) за боровницу и аронију најмање 2.000 садница по хектару.
(3) Право на резервацију подстицајних средстава за улагања из става 1. овог
члана остварује се на основу поднесене пријаве на јавни позив, уз коју се прилажу:
1) захтјев за резервацију средстава, сачињен на Обрасцу 1. из Прилога овог
правилника,
2) предрачуни или рачуни за набавку из става 1. овог члана,
3) план подизања и одржавања воћњака, сачињен на Обрасцу 7. из Прилога
овог правилника.

(4) Право на исплату подстицајних средстава за улагања из става 1. овог члана
остварују корисници који су остварили право на резервацију подстицајних средстава, а
на основу захтјева за исплату подстицајних средстава, сачињеног на Обрасцу 2. из
Прилога овог правилника, уз који прилажу рачунe у складу са чланом 5. овог
правилника као доказ о инвестираним средствима за врсте набавки из става 1. овог
члана.
(5) Подстицајна средства за намјену из овог члана утврђују се у складу са
чланом 4. овог правилника и не могу бити већа од 10.000 КМ по хектару или 50.000
КМ по кориснику.
Члан 14.
(1) Подстицајна средства за инвестиције у набавку опреме за наводњавање
одобравају се корисницима подстицаја који у обрачунском периоду изврше улагања у
опрему за наводњавање (пумпе, цијеви, цријева, тифони за наводњавање и друга
опрема за наводњавање, ловци на мраз) и радове на изградњи сталне инфраструктуре
за наводњавање (бушење и изградња бунара, базена, канали, објекти пумпних станица),
укључујући и трошкове електрификације система за наводњавање (трансформатор,
електрокаблови, склопке, електросат и ормар, соларни панели).
(2) Право на резервацију подстицајних средстава за улагања из става 1. овог
члана остварује се на основу поднесене пријаве на јавни позив, уз коју се прилажу:
1) захтјев за додјелу средстава, сачињен на Обрасцу 1. који се налази у Прилогу
овог правилника,
2) предрачуни или рачуни о планираној набавци опреме, предмјер и предрачун
или рачун радова за изградњу сталне инфраструктуре за наводњавање са наведеним
износом висине планираних улагања, која су предмет јавног позива,
3) за радове на изградњи сталне инфраструктуре за наводњавање који се
односе на електрификацију, одговарајућу електроенергетску сагласност издату од
надлежног електродистрибутивног предузећа,
4) за улагања на изградњи сталне инфраструктуре за наводњавање (бушење и
изградња бунара, базена, објекти пумпних станица) пословни субјекти и удружења
корисника вода достављају копију пројекта за изградњу система за наводњавање израђеног од овлашћеног лица и водопривредну сагласност на достављену пројектну
документацију, а за физичка лица податке о броју парцеле на којој је планирана
изградња сталне инфраструктуре са доказом о праву коришћења (посједовни лист, лист
непоретности, земљишно-књижни извадак, уговор о закупу и катастарски
план – скица).
(3) Право на исплату подстицајних средстава из става 1. овог члана остварују
корисници који су остварили право на резервацију подстицајних средстава, а на основу
захтјева за исплату подстицајних средстава, сачињеног на Обрасцу 2. из Прилога овог
правилника, уз који прилажу рачуне у складу са чланом 5. овог правилника.
(4) Подстицајна средства за намјену из овог члана утврђују се у складу са
чланом 4. овог правилника и не могу бити већа од 3.000 КМ по хектару регистроване
обрадиве површине за коју је пријављен начин коришћења у РПГ, односно 30.000 КМ
по кориснику, а минимални износ средстава по једном кориснику може износити 400
КМ.

Члан 15.
(1) Подстицајна средства за инвестиције у прераду пољопривредних производа
одобравају се корисницима подстицаја који у обрачунском периоду изврше улагања за
наведену намјену у износу од минимално 10.000 КМ.
(2) Предмет подстицаја из става 1. овог члана може бити опрема за:
1) припрему, прање, полирање, чишћење, сортирање, калибрирање, паковање и
означавање воћа, грожђа, поврћа, љековитог и зачинског биља,
2) прераду на пољопривредном газдинству: технолошка опрема за прераду
млијека, коморе за зрење, технолошка опрема за прераду воћа и поврћа,
3) прераду: производно-технолошка опрема за прехрамбену индустрију,
опрема за хладњачe, линије за сортирање и паковање великих капацитета (> 5 t/h).
(3) Корисник подстицаја остварује право на подстицајна средства из става 1.
овог члана уколико има:
1) засновану примарну производњу од минимално 0,5 hа (воћа, поврћа, грожђа,
зачинског или љековитог биља), уписану као начин коришћења пољопривредног
земљишта у РПГ за улагања из става 2. тачка 1) овог члана, односно посједује
минимално пет грла говеда или 50 оваца или коза уписаних у РПГ, за улагања из става
2. тачка 2) овог члана,
2) изграђен објекат са одговарајућом намјеном за смјештај опреме која је
предмет подстицаја.
(4) Право на резервацију подстицајних средстава за улагања из става 1. овог
члана остварује се на основу поднесене пријаве на јавни позив, уз коју се прилажу:
1) захтјев за резервацију средстава, сачињен на Обрасцу 1. из Прилога овог
правилника,
2) предрачуни или рачуни за набавку из става 1. овог члана,
3) овјерена изјава корисника подстицаја, сачињену на Обрасцу 3. из Прилога
овог правилника, којом гарантује да уређај или опрему неће отуђити у периоду од
најмање три године.
(5) Право на исплату подстицајних средстава из става 1. овог члана остварују
корисници који су остварили право на резервацију подстицајних средстава, а на основу
захтјева за исплату подстицајних средстава, сачињеног на Обрасцу 2. из Прилога овог
правилника, уз који прилажу рачуне у складу са чланом 5. овог правилника.
(6) Подстицајна средства за намјену из овог члана утврђују се у складу са
чланом 4. овог правилника и не могу бити већа од:
1) 25.000 КМ по кориснику за улагања из става 2. т. 1) и 2) овог члана,
2) 100.000 KM по кориснику за улагања из става 2. тачкa 3) овог члана.
Члан 16.
(1) Подстицајна средства за адаптацију, изградњу и опремање рибогојилишта
имају корисници који у текућој години изврше улагања за наведену намјену у
минималном износу од 5.000 КМ.
(2) Предмет подстицаја за опремање рибогојилишта може бити опрема наведена
у Спецификацији број 1, која се налази у Прилогу овог правилника.
(3) Право на резервацију подстицајних средстава за улагања из става 1. овог
члана остварује се на основу поднесене пријаве на јавни позив, уз коју се прилажу:
1) захтјев за резервацију средстава, сачињен на Обрасцу 1. из Прилога овог
правилника,

2) програм адаптације, изградње и опремања рибогојилишта, сачињен на
Обрасцу 6. који се налази у Прилогу овог правилника,
3) водопривредна сагласност, односно копија захтјева за добијање
водопривредне сагласности,
4) предрачуни или рачуни као доказ о инвестираним средствима за набавку
материјала, опреме или о извршеним услугама за улагања из става 1. овог члана,
5) овјерена изјава корисника подстицаја, сачињена на Обрасцу 3. из Прилога
овог правилника, којом гарантује да уређај или опрему неће отуђити у периоду од
најмање три године.
(4) Корисници који су уз захтјев из става 2. овог члана доставили копију
захтјева за добијање водопривредне сагласности имају рок од три мјесеца за
достављање водопривредне сагласности.
(5) Право првенства на резервацију средстава имају корисници који су уз
пријаву на јавни позив доставили водопривредну сагласност.
(6) Право на исплату подстицајних средстава остварују корисници који су
остварили право на резервацију подстицајних средстава, а на основу поднесеног
захтјева за исплату, сачињеног на Обрасцу 2. из Прилога овог правилника, уз који
прилажу рачуне у складу са чланом 5. овог правилника.
(7) Подстицајна средства за намјену из овог члана утврђују се у складу са
чланом 4. овог правилника и не могу бити већа од 50.000 КМ по кориснику.
Члан 17.
(1) Корисници подстицаја за капиталне инвестиције подносе Агенцији пријаву
на јавни позив, уз коју прилажу захтјев за резервисање средстава, сачињен на Обрасцу
1. из Прилога овог правилника, као и потребну документацију прописану овим
правилником.
(2) Уколико корисник подстицаја достави непотпуну пријаву, Агенција га
позива да у одређеном року допуни пријаву, а неблаговремене пријаве Агенција
одбацује закључком.
(3) Корисник новчаних подстицаја за капиталне инвестиције може поднијети
више пријава по јавном позиву, али само једну пријаву по истом члану Правилника.
(4) Након истека рока за подношење пријава на јавни позив, министар
пољопривреде, шумарства и водопривреде формира комисију коју чине три члана,
именована из реда запослених у Министарству или Агенцији.
(5) Комисија из става 4. овог члана врши бодовање пријава према
критеријумима и бодовима наведним у Табели 1, која се налази у Прилогу овог
правилника.
(6) Уколико након бодовања два или више корисника имају исти број бодова,
предност има корисник који је раније поднио пријаву.
(7) Одјељење за теренску контролу Агенције утврђује чињенично стање за
пријаве из чл. 9. и 16. овог правилника увидом на лицу мјеста, те након обраде и
бодовања пријава на јавни позив о томе сачињава записник са фото-документацијом.
(8) Након обраде и бодовања пријава, комисија сачињава коначну листу
корисника који испуњавају услове у складу са овим правилником, која садржи број
бодова, вријеме подношења пријаве и износ средстава и која се објављује на интернет
страници Агенције.

Члан 18.
(1) У складу са коначном листом, директор Агенције доноси рјешење о
резервисању новчаних подстицаја за капиталне инвестиције у пољопривредној
производњи до износа утврђеног Планом коришћења средстава за подстицање развоја
пољопривреде и села за текућу годину (у даљем тексту: План коришћења средстава).
(2) Рјешење из става 1. овог члана, осим елемената који су утврђени прописом
којим се уређује општи управни поступак, обавезно садржи и висину резервисаних
средстава, спецификацију инвестиционих улагања за која се средства одобравају, те
рок за реализацију инвестиције и предају захтјева за исплату средстава.
Члан 19.
(1) Након инвестирања, корисник подстицаја, у складу са рјешењем о
резервисању средстава, подноси захтјев за исплату, сачињен на Обрасцу 2. из Прилога
овог правилника, као и документацију прописану овим правилником.
(2) Након подношења захтјева из става 1. овог члана, министар пољопривреде,
шумарства и водопривреде формира комисију коју чине три члана, именована из реда
запослених у Министарству или Агенцији.
(3) Комисија из става 2. овог члана врши провјеру реализације инвестиције
увидом на лицу мјеста код корисника средстава, као и контролу рока у којем се
инвестиција реализује, констатује чињенично стање и о томе сачињава записник са
фото-документацијом.
(4) Изузетно од става 3. овог члана, комисија не врши провјеру реализације
инвестиција за набавку тракторских прикључака из члана 7. овог правилника.
(5) Након пријема записника из става 3. овог члана, односно захтјева за исплату
са прописаном докуметацијом, Агенцијa врши обрачун подстицајних средстава, у
складу са условима прописаним овим правилником, а највише до износа резервисаних
средстава.
(6) Директор Агенције рјешењем одобрава исплату средстава за капиталне
инвестиције у пољопривредној производњи до утрошка средстава одређених Планом
коришћења средстава.
Члан 20.
Надзор над спровођењем овог правилника врши Министарство, Републичка
управа за инспекцијске послове и инспекције јединице локалне самоуправе.
Члан 21.
(1) Корисник подстицаја дужан је да врати подстицајна средства остварена на
основу нетачно наведених података у року од 30 дана од дана доношења рјешења којим надлежни инспектор наложи кориснику враћање средстава.
(2) У случају из става 1. овог члана, кориснику се са даном доношења рјешења
од надлежног инспектора утврђује пасиван статус и блокира право на подстицајна
средства, а најкраће до истека периода од двије године, рачунајући од дана враћања
подстицајних средстава заједно са затезном каматом.

(3) Корисници подстицаја дужни су чувати документацију на основу које су
остварили подстицајна средства најмање три године од дана исплате подстицајних
средстава.
Члан 22.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о условима и
начину остваривања новчаних подстицаја за капиталне инвестиције у пољопривредној
производњи у 2019. години („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/19, 87/19).
Члан 23.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Српске“.
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