ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА
БАЊА ЛУКА
Југ Богдана 4
На основу члана 1., став три и члана 15. Правилника о условима и начину остваривања
подстицајних средстава за развој пољопривредне производње за 2018.год. број: 261/18 (Закључак
Градоначелника број:12-Г-1594/18 од 18.04.2018.год.) , Центар за развој пољопривреде и села
расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за додјелу подстицајних средстава (суфинансирање) и премија за развој пољопривредне
производње за 2018. годину
1. Циљеви додјељивања подстицајних средстава:
Основни циљеви додјељивања подстицајних средстава су унапређење и јачање пољопривредног
сектора, стварања тржишно оријентисаних произвођача, јачања њихове конкурентности и
смањења стопе незапослености.
2. Намјена средстава:
Подстицајна средства за развој пољопривредне производње по овом позиву додјељиваће се за
слиједеће видове пољопривредне производње:
У области биљне производње:
1.

Воћарска производња:
- Подизање засада јабучастог воћа,
- Подизање засада коштичавог воћа,
- Подизање засада орашастог воћа,
- Подизање засада јагодастог воћа,
- Подизање винограда.
2. Производња у заштићеним просторима:
- Подизање пластеника површине од 100 – 1.000 м2,
3. Изградња објеката – хладњаче и сушаре,
4. Набавка опрема – системи за наводњавање, фрезери, сјецкалице, еструдери,
транспортери, котлови, млинови, круњачи, противградне заштите, пумпе за наводњавање,
опреме за сушаре, опреме за хладњаче, опреме за пластенике и др.
5. Суфинансирање набавке сортног сјемена.
У области анималне производње
1. Изградња и проширење објеката за смјештај животиња - стаје, перадарници, осочне
јаме, силос-тренчеви, помоћни објекти и сл.
2. Изградња и проширење рибњака,
3. Премије по основу:
a) Одгоја квалитетно приплодних јуница,
b) Пчелињих друштава.
4. Набавка опреме - лактофризи, музни апарати, системи за изђубравање, појилице,
хранилице, опрема за пчеларство и др.
Набавка пољопривредне механизације
a)
б)
прскалице,
в)

крупна механиазција (трактори, ролери, берачи, балирке и др.),
ситна механизација (мотокултиватори, мјешаоне сточне хране, тањираче, плугови,
сијачице, косе и др.)
резервни дијелови и гуме за пољопривредну механизацију.

3. Услови за додјелу средстава:
Право на подстицајна средства могу остварити правна и физичка лица која испуњавају слиједеће
услове:
- да су регистровани као пољопривредно газдинствона територији Града,
- да посједују обрадиво земљиште на територији града, довољно за обављање дјелатности за
тражени подстицај,
- да имају довољан број радно способних чланова/запослених,
- да имају мјесто сталног пребивалишта/сједишта на територији Града,
- да су измирили обавезе према Центру (кредитне обавезе, утрошак воде),
- да су измирили обавезе према Граду и Пореској управи (комуналне таксе, порез на
непокретности).
4. Потребна документација:
Учесници јавног позива за додјелу подстицајних средстава поред попуњеног обрасца конкурсне
пријаве, којег могу преузети у Центру – Служба за планирање и развој, подносе и слиједећа
документа:
a)
-

Физичка лица
доказ о упису у регистар пољопривредних газдинстава (потврда АПИФ-а),
доказ о мјесту пребивалишта за претходну годину дана,
копија личне картеи текућег рачуна,
кућна листа,
за незапослене чланове газдинства потврда са бироа за запошљавање,
за запослене чланове газдинства увјерење о запослењу,
доказ о измиреним обавезама према Центру,
доказ о измиреним обавезама према Граду и пореској управи.

б) Правна лица
- доказ о упису у регистар пољопривредних газдинстава (потврда АПИФ-а),
- овјерену копију уписа у судски регистар,
- овјерен списак запослених на пословима пољопривреде,
- доказ о плаћеном порезу на некретнине,
- доказ да су измирили обавезе према Граду и Центру,
- копија текућег рачуна.
в) Власници квалитетно приплодних јуница
- доказ о упису у регистар пољопривредних газдинстава (потврда АПИФ-а),
- доказ о мјесту пребивалишта за претходну годину дана,
- копију личне карте и текућег рачуна,
- копију пасоша за регистровано и уматичено грло на своје име,
- увјерење (потврду) овлаштене ветеринарске организације да је грло (јуница) гравидно
минимално три мјесеца у моменту подношења захтјева.
- доказ о плаћеном порезу на некретнине,
- доказ да су измирили обавезе према Граду и Центру (таксе, кредитне обавезе, утрошак
воде).
г) Пчелари
- доказ о упису у регистар пољопривредних газдинстава (потврда АПИФ-а),
- доказ о чланству у пчеларском друштву на територији Града,
- доказ о броју регистрованих пчелињих друштава,
- копију личне карте и текућег рачуна,
- доказ о плаћеном порезу на некретнине,
- доказ да су измирили обавезе према Граду и Центру (таксе, кредитне обавезе, утрошак
воде).
д) За набавку сортног сјемена, уз наведену документацију за физичка/правна лица, потребно
је доставити и рачун/фактуру издату од овлаштене регистроване институције за производњу и
дистрибуцију сјемена са декларацијом о квалитету.

ђ) Кандидати који конкуришу за средства за изградњу и проширење објеката дужни су,
поред остале документације, након обиласка терена, комисији доставити пројекат са предмјером и
предрачуном радова.
е) Кандидати који конкуришу за заснивање нових засада воћа дужни су, поред остале
документације,комисији доставити пројекат са предмјером и предрачуном радова.
Сви кандидати који испуне услове прописане Правилником о условима и начину остваривања
подстицајних средстава за развој пољопривредне производње ће бити бодовани и рангирани, а
средства ће се додјељивати до расположивог износа, у складу са поменутим Правилником.
Одобрена средства могу се остварити искључиво по основу банковне уплате на рачун
добављача (средства се уплаћују на текући рачун корисника подстицајних средстава, за
набављена средства) или оригиналног предрачуна добављача (одобрени дио средства се
уплаћују на рачун добављача).
Конкурсне пријаве за додјелу подстицајних средстава са свим прилозима потребно је доставити на
адресу: Центар за развој пољопривреде и села, Служба за планирање и развој, Југ Богдана
4, Бања Лука или лично, предајом у канцеларији Службе за планирање и развој Центра, радним
даном од 8,00 до 15,00 часова.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати!
Јавни позив је отворен 30 дана од дана последњег објављивања.
Све додатне информације могу се добити у канцеларији Службе за планирање и развој Центра
или на телефоне: 051/433-639 и 433-622.

„Центар за развој пољопривреде и села“
Бања Лука

