ОПШТИНА ЉУБИЊЕ
Ул. Свестосавска бр. 2; телефон: +387 59 630 280; факс: +387 59 630 288
E-mail: ljubinje@teol.net

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

ВОДИЧ
ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ПРАВО НА ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА
- Право на подстицајна средства и друге облике подршке у пољопривреди имају
корисници, пољопривредна газдинства са пребивалиштем, односно сједиштем у
Републици Српској која обављају пољопривредну производњу на територији Републике
Српске и која су уписана у регистар пољопривредних газдинстава.
- За остваривање права на новчане подстицаје корисници подносе Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде документацију прописану овим правилником:
Захтјев мора бити читко попуњен и да садржи следеће податке:
а) за физичка лица:
- име и презиме корисника, мјесто становања, Општина, број телефона, ЈМБГ, РБПГ, број
текућег рачуна и назив банке код које је отворен,
- врсту подстицаја за који се захтјев подноси,
- потпис подносиоца захтјева.
б) за правна лица:
- пословно име и сједиште,општину,број телефона,ЈИБ,РБПГ,број жиро рачуна и назив
Банке,
- врсту подстицаја за који се захтјев подноси,
- печат и потпис овлаштеног лица.
Захтјеви се подносе на прописаним обрасцима:
- образац 1 за физичка лица,
- образац 2 за правна лица.
- Доказ о инвестираним средствима је фактура или копија фактуре уз коју се обавезно
прилаже и фискални рачун са ставкама које су предмет подстицаја, а за набавке
извршене ван подручја Републике Српске доставља се доказ о уплати рачуна.
- За набављена средства и опрему у иностранству, уз рачун од добављача прилаже се и
пратећа царинска документација.
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ПРЕМИЈА ЗА МЛИЈЕКО
- Права на премију за кравље,овчије и козје млијеко имају произвођачи млијека и
регистрована пољопривредна газдинства која испоруче прерађивачима млијека
директно или преко организатора откупа минимално 200 кг, односно максимално 600 кг
млијека по музном грлу мјесечно.
- Организатор откупа или прерађивач који директно преузима млијеко мора имати
склопљен уговор са овлаштеном лабораторијом која врши контролу свјежег сировог
млијека на основу Правилника о квалитету свјежег сировог млијека.

ПРЕМИЈА ЗА ДУВАН
Право на премију имају физичка и правна лица за произведени и продати осушени
дуван.
Право на премију остварују физичка и правна лица (произвођачи) на основу захтјева уз
који прилажу:
а) уговор закључен са организатором производње чије је сједиште у Републици и
б) копије откупних листова о откупљеним количинама сувог дувана за физичка лица,
односно рачуне о продатим количинама за правна лица.

ПОДРШКА ДУГОРОЧНИМ УЛАГАЊИМА
Право на подршку дугорочним улагањима имају корисници који изврше инвенстирање у
текућој години за:
а) набавку пољопривредне механизације и опреме,
б) улагања у сточарство (основно стадо и објекти),
в) улагања у хидромелиорационе системе,
г) подизање вишегодишњих засада,
д) изградњу стакленика и пластеника,
ђ) подизање капацитета за дораду и прераду и
е) улагања у лабораторије за испитивање квалитета.
Подршка се остварује након инвестирања, комисијским прегледом, обраде приспјелих
захтјева у предвиђеном року за сваку намјену, а у складу са износом који је утврђен у
плану расподјеле средстава.

ПОДРШКА РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ
- Пословне активности унутар задруга,
- Пословне активности унутар удружења,
- Изградња, адаптација и уређење сеоских домова, мјесних канцеларија, здравствених и
ветеринарских амбуланти, објеката за дјецу, надстрешница и аутобуских стајалишта,
- Сеоска инфраструктура,
- Средства опште намјене.
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ПРЕМИЈА ЗА ТОВНИ МАТЕРИЈАЛ
- Право на премију имају физичка и правна лица, те предузетници који се баве
производњом меса.
- Право на премију не односи се на увезена грла из иностранства.
- Премија се исплаћује једном годишње за следеће производње:
а) за производњу товне јунади,
б) за производњу товних свиња,
в) за производњу бројлера и
г) за производњу рибе (пастрмка и шаран).

ИНТЕРВЕНТНЕ МЈЕРЕ НА ТРЖИШТУ И ВАНРЕДНЕ ПОТРЕБЕ
- Вађење крви,вакцинација,лабораторијска дијагностика,санација штете,санација терена,
сјеме за вјештачко осјемењавање,заштита здравља биља,
- Сезонске интервенције.

ПОДРШКА ПРОИЗВОДЊИ И ДОХОДКУ
- Право на премију за производњу и узгој квалитетно приплодне стоке имају физичка и
правна лица, те предузетници који се баве производњом и узгојем квалитетно приплодне
стоке ако је квалитетно приплодно грло произведено у властитом запату, а води
поријекло од уматичених родитеља и служи за даљу репродукцију, те ако је основни
запат обухваћен програмом узгојно селекцијског рада.
- Премија се исплаћује једном годишње за следеће производње:
а) производња и узгој квалитетно приплодних јуница,
б) производња и узгој квалитетно приплодних крмача,
в) производња и узгој квалитетно приплодних оваца,
г) за узгој кокица и пијетлова родитељских перформанси (тешка и лака линија),
д) за узгој осамнаестонедељних пиленки и
ђ) узгој у систему крава-теле.

ПРЕМИЈА ЗА ВОЋЕ И ПОВРЋЕ
- Право за произведено и продато воће и поврће имају произвођачи(физичка и правна
лица) који у текућој години остваре производњу и продају, на основу уговора о
организованој производњи и откупу воћа, поврћа и гљива.Уговор може бити склопљен са
правним лицем регистрованим за откуп и прераду пољопривредних производа.
- Воће и поврће које конкурише за премију:
а) воће: јабука, крушка, шљива, вишња, малина и јагода,
б) поврће: кромпир, краставац, паприка, парадајз, грашак, мрква, цвекла и
в) гљиве.
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ПРЕМИЈА ЗА ПЧЕЛАРСТВО
- Право на премију за производњу и узгој пчела остварују пчелари који посједују најмање
50, а највише 300 кошница, односно пчелињих друштава.
- Премија се остварује на основу захтјева Удружења пчелара Републике Српске.
- Максималан износ који подносилац захтјева може остварити износи 5000 КМ.

САДНИЦЕ ЈАБУЧАСТОГ, ЈЕЗГРАСТОГ И КОШТИЧАВОГ ВОЋА
- Право на премију имају: правна лица, предузетници и физичка лица за произведене,
декларисане и продате саднице и који су уписани у регистар произвођача садног
материјала и који су пријавили производњу садног материјала Министарству и чија се
производња прати на основу прописа који регулишу област производње и промета
садног материјала.
- Право на премију за произведене саднице јабучастог, коштичавог и језграстог воћа
остварује се на основу захтјева произвођача који се подноси Министарству, уз који се
прилажу:
а) рачун или копија рачуна као доказ о продаји садница,
б) увјерење овлаштене институције у Републици о чистоћи садног материјала,
в) завршни записник републичког пољопривредног инспектора.
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