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На основу члана 44. Статута Центра за развој пољопривреде и села Бања Лука, 
број 1744/07, 573/09, 957/11 и  641/17, Управни одбор Центра је на сједници одржаној 
дана 02.03.2018. године донио 

 

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПОДСТИЦАЈНИХ 
СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ   

 
Члан 1. 

 
Овим Правилником (у даљем тексту: Правилник) утврђују се: намјена, услови и 

начин остваривања подстицаја, врста и висина подстицајних средстава, поступак 
одобравања и начин провођења надзора над употребом подстицајних средстава, као  
и потребна документација. 

 
Висина подстицајних средстава намијењених развоју пољопривредне 

производње која ће се додјељивати корисницима на руралном подручју града Бања 
Лука, утврђује се буџетом Центра за развој пољопривреде и села Бања Лука (у даљем 
тексту: Центар), за сваку текућу годину.  

Подстицајна средства из овог члана ће се додјељивати по основу јавног позива. 
  

Намјена подстицајних средстава 
Члан 2. 

 
Подстицајна средства за развој пољопривредне производње, првенствено 

повећање обима пољопривредне производње ће се усмјеравати за сљедеће намјене: 

 суфинансирање набавке садница воћа и винове лозе, 
 суфинансирање производње у заштићеним просторима (набавка пластеника 

и стакленика), 
 суфинансирање набавке сортног сјемена, 
 суфинансирање набавке система за наводњавање  и противградне заштите, 
 суфинансирање изградње хладњача и сушара, 
 суфинансирање набавке пољопривредне механизације, 
 суфинансирање набавке материјала за изградњу нових и проширење 

постојећих капацитета у анималној и биљној производњи, 
 суфинансирање набавке опреме за анималну и биљну производњу, 
 премије за одгој квалитетно приплодних јуница и пчелињих друштава и  
 сертификацију органске производње. 

Члан 3. 
 

Подстицајна средства из члана 1. и 2. овог Правилника реализоваће се  
суфинансирањем пројеката у пољопривредној производњи, набавку материјала, 
опреме и пољопривредне механизације. 

Пружањем оваквог вида подршке, ствараће се предуслови за јачање 
пољопривредног сектора, стварања тржишно оријентисаних произвођача, повећање 
њихове конкурентности и смањења стопе незапослености. 
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Начин остваривања подстицајних средстава 
Члан 4. 

 
Право на подстицајна средства могу остварити правна и физичка лица  која 

испуњавају сљедеће услове: 
 да им је пребивалиште/сједиште на подручју града Бања Лука, 
 да су регистровани као пољопривредно газдинство на територији града Бања 

Лука, 
 да располажу са пољопривредним површинама довољним за обављање 

дјелатности,  
 да посједује обрадиво земљиште на подручју града Бања Лука, 
 да им је пољопривреда основни вид дјелатности (за правна лица). 
 
Правно или физичко лице може у двије календарске године остварити само 

један вид подстицајних средстава, осим премија за одгој квалитетно стеоних јуница и 
пчелињих друштава. 

Почетници у пољопривредној производњи агрономи и млади брачни парови  
стално настањени на сеоском подручју могу остварити право на подстицајна средства 
у висини до 60% од уложених средстава уколико су млађи од 40 година старости.  

 
Члан 5. 

 
Право на подстицајна средства не могу остварити: 
 правна и физичка лица која се финансирају из буџета Града, буџета РС и 

међународних фондова; 
 правна и физичка лица која нису измирила доспјеле обавезе према Центру 

(кредите, потрошња воде); 
 правна и физичка лица која нису измирила обавезе према Граду Бања Лука и 

Пореској управи (порез на непокретности, комуналне таксе) 
 

Суфинансирање воћарске производње 
Члан 6. 

 
У циљу развоја воћарства и виноградарства и повећања засађених површина, 

Центар ће вршити суфинансирање набавке 300 – 3.000 садница јабучастог воћа; 300 – 
800 садница коштичавог воћа, ораха  љешњака и сл.; 1.000 – 10.000 садница јагода, 
малина, ароније, купина и сл. и 300 – 3.000 чокота винове лозе пољопривредним 
газдинствима који испуњавају опште критерије.  

Максимална средства за ове намјене утврђују се у висини до 50% од висине 
уложених средстава пољопривредних произвођача и не могу бити већа од 6.000 КМ по 
једном пољопривредном газдинству. 

Кандидати који конкуришу за заснивање нових засада уз пројекат, могу 
конкурисати и за системе за наводњавање, противградну заштиту и ограђивање 
засада. 

Максималан износ за ове намјене утврђује се у висини до 50% од висине 
уложених средстава пољопривредних произвођача и не могу бити већа од 20.000 КМ 
по једном пољопривредном газдинству.  
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Суфинансирање набавке сортног сјемена 

Члан 7. 
 
Овим видом подстицаја омогућава се пољопривредним газдинствима 

суфинансирање набавке сортног сјемена стрних жита, кукуруза и травно-дјетелинских 
смјеса са циљем повећања обрадивих површина. 

 

врста сјемена 
засијане 

површине 
максималан 

износ/КМ 
Сјеме стрних жита – пшеница, зоб, јечам, 

тритикале 
1 – 15 ха 2.000 

Сјеме кукуруза 1 – 15 ха 2.000 
Травно-дјетелинске смјесе 1 – 10 ха 1.500 

 
Кандидати који конкуришу за овај вид подстицаја могу конкурисати и за остале 

видове подстицаја. 
Уз пријаву је неопходно доставити рачун/фактуру издату од овлаштене 

регистроване институције за производњу и дистрибуцију сјемена са декларацијом о 
квалитету. 

Максималан износ за ове намјене утврђује се у висини до 50% од висине 
уложених средстава пољопривредних произвођача и не могу бити већа од 2.000 КМ за 
једну култури по једном пољопривредном газдинству.  

 

Суфинансирање производње у заштићеним просторима 
Члан 8. 

 
Средства за ове намјене додјељиваће се као подстицај за набавку пластеника 

од 100 до 1.000 м2.  
Максимална средства за ове намјене утврђују се у висини дo 50% од висине 

уложених средстава пољопривредних произвођача и не могу бити већа од: 
- 10.000 КМ по једном пољопривредном газдинству, за професионалне 

пластенике и 
- 5.000 КМ за пластенике ручне израде (набавка цијеви, фолије, систем за 

наводњавање, бачви  и сл.), под условом да: 
 посједује 0,2 ха  земљишта,  
 има 2 радно способна члана домаћинства/запослена. 

 
 
 
 

Суфинансирање система за наводњавање и противградне заштите 
Члан 9. 

 
Овим видом подстицаја омогућава се пољопривредним газдинствима 

суфинансирање набавке система за наводњавање и противградне мреже. 
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Максимална средства за ове намјене утврђују се у висини до 50%  од висине 
уложених средстава пољопривредних произвођача и не могу бити већа од 10.000 КМ 
по једном пољопривредном газдинству. 

 

Суфинансирање изградње хладњача и сушара 
Члан 10. 

 
Средства за ове намјене додјељиваће се као подстицај за изградњу хладњача 

и сушара у висини до 50% од уложених средстава пољопривредних произвођача, за 
пољопривредна газдинства која испуњавају следеће услове: 

услов 
максималан износ до КМ 

за хладњаче за сушаре 
- за засад јабучастог и коштичавог воћа 1ха и више 
површине, за поврће 0,5 ха на отвореноме и 0,2 ха у 
затвореноме  простору на територији Града  

20.000 8.000 

-за засад јагодичастог воћа површине 0,5 ха и више на 
територији Града 15.000 8.000 

-  За житарице најмање  5 ха обрадивог земљишта на 
територији Града - 8.000 

- За љековито биље најмање 4 ха обрадивог земљишта 
на територији Града - 8.000 

 

Суфинансирање објеката 
Члан 11. 

 Средства за ове намјене додјељиваће се као подстицај за набавку 
грађевинског материјала за адаптацију, проширење постојећих и изградњу нових 
капацитета у анималној и биљној производњи (стаје, перадарници, осочне јаме, 
силосе, рибњаци, помоћни објекти и сл.), у складу са сљедећим условима:  

врста услови 
максималан 
износ до KM 

об
је

кт
и

 з
а 

уз
го

ј и
 д

рж
ањ

е
 ж

и
во

ти
њ

а 

- најмање 6 ха обрадивих површина у власништву, 
- 20 музних грла или 30 товних грла или 400 оваца или 
коза или 20 супрасних назимица или 60 товних свиња, 
или 2.000 кока носиља без обрадивих површина и сл.  

20.000 

- најмање 5 ха обрадивих површина у власништву, 
- 15 музних грла или 25 товних грла или 300 оваца или 
коза или 15 супрасних назимица или 40 товних свиња, 
или 1.500 кока носиља  без обрадивих површина и сл.  

18.000 

- најмање 4 ха обрадивих површина у власништву, 
- 10 музних грла или 20 товних грла или 250 оваца или 
коза или 13 супрасних назимица или 30 товних свиња, 
или 1.000 кока носиља без обрадивих површина и сл.  

16.000 

- најмање 3 ха обрадивих површина у власништву, 
- 7 музних грла или 15 товних грла или 200 оваца или 
коза  или10 супрасних назимица или 25 товних свиња, 
или 800 кока носиља без обрадивих површина и сл. 

12.000 

- најмање 2,5 ха обрадивих површина у власништву, 
- 5 музних грла или 10 товних грла или 150 оваца или 
коза или 8 супрасних назимица или 20 товних свиња, или 
600 кока носиља без обрадивих површина  и сл. 

8.000 

- најмање 2 ха обрадивих површина у власништву, 5.000 
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- 3 музних грла или 6 товних грла или 70 оваца или коза 
или 5 супрасних назимица или 15 товних свиња, или 300 
кока носиља  без обрадивих површина и сл. 

осочне 
јаме и 
силоси 

- 5 музних крава или 10 грла крупне стоке у тову или 10 
супрасних назимица или 30 товних свиња и сл. 
- изграђен адекватан објекат за узгој животиња 

5.000 

рибњаци - 2.000 KM/1.000 м2 површине рибњакa 16.000 
помоћни  
објекти 

- за пољ. механизацију, житарице, љековито биље, за 
производњу и паковање рибе, лактофриз и сл. 

5.000 

Објекти 
за 

шампињ
оне 

- 3000 КМ/по комори 15.000 

 Напомена: бодују се двије најбројније уматичене и регистроване врсте животиња. 
 
Максимална средства за ове намјене утврђују се у висини до 50%  од висине 

уложених средстава пољопривредних произвођача и не могу бити већа од 20.000 КМ 
по једном пољопривредном газдинству. Почетна улагања пољопривредних 
произвођача по једном пројекту су минимум 3.000 КМ. 

 

Суфинансирање набавке опреме за пољопривреду 
Члан 12. 

 
Овим видом подстицаја преко Центра се омогућава пољопривредним 

произвођачима суфинансирање набавке опреме за пољопривредну производњу. 
Под опремом у смислу овог Правилника се подразумијевају: лактофризи, музни 

апарати,  појилице, системи за изђубравање, фрезери, хранилице, сјецкалице, 
еструдери, транспортери, котлови, млинови, круњачи, пумпе за претакање, опрема за 
пчеларство, опрема за загријавање и хлађење објеката и друга опрема која се користи 
у пољопривредној производњи.   

Максимална средства за ове намјене утврђују се у висини до 50% од висине 
уложених средстава пољопривредних произвођача и не могу бити већа од 10.000 КМ. 

 

Суфинансирање набавке нове пољопривредне механизације 
Члан 13. 

 
Овим видом подстицаја подразумијева суфинанирање набавке нове 

пољопривредне механизације и резервних дијелова за пољопривредну механизацију. 
 
Максимална средства за ове намјене утврђују се у висини до 50%  од висине 

уложених средстава пољопривредних произвођача и не могу бити већа од 20.000 КМ 
по једној набавци и то: 

м
е

ха
н

из
ац

иј
а 

кр
уп

н
а 

врста услови 
максималан 
износ до КМ 

- комбајн и трактор преко 90 КС 
- најмање 5 ха 
обрадивих површина 
у власништву, 

20.000  

- трактор од 70,1 до 89 КС, дворедни 
берач кукуруза, ролобалер са овијачем,  
цистерна за осоку преко 10.000 литара, 

- најмање  4 ха 
обрадивих површина 
у власништву, 

18.000  
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и сл.  

- трактор од 50,1 до 70 КС, 
самоутоварна приколица за сијено и сл,  

- најмање 3 ха 
обрадивих површина 
у власништву, 

16.000  

- трактор од 40,1 до 50 КС, једноредни 
берач кукуруза, преса за балирање, 
пнеуматска сијачица 4 реда и сл. 

- најмање 2,5 ха 
обрадивих површина 
у власништву, 

12.000 

- трактор до 40 КС, цистерна за осоку 
до 10.000 литара, 
- тракторска приколица преко 4 тоне и 
сл. 

- најмање 2 ха 
обрадивих површина 
у власништву, 

10.000 

си
тн

а
 

- мотокултиватор са прикључцима, 
тракторска приколица до 4 тоне, 
прикључна оруђа (плуг, тањираче, 
брначе, бочна коса, тракторске фрезе, 
прскалице, мјешаоне сточне хране и сл.) 
- резервни дијелови  и гуме за 
пољоприврдну механизацију  

- најмање 1 ха 
обрадивих површина 
у власништву, 

5.000  

 
Кандидат може конкурисати за једну пољопривредну машину или два крупна 

прикључна средства (робалер, берач, балирку и сл..) или три ситна прикључна 
средства (мотокултиватор, тањирача, плуг, мулчер, прскалица, сијачица, бочна коса, 
резервни дијелови и сл...) 

 

Премије за одгој квалитетно приплодних јуница, пчелињих друштава и 
сертификацију органске производње 

Члана 14. 
 
Средства за ове намјене додјељиваће се као подстицај одгоју квалитетних 

приплодних јуница, пчелињих друштава и сертификовану органску производњу.  
Премираће се максимално 10 (десет) приплодних јуница по једном газдинству 

које испуњавају опште услове и достави следећу документацију: 
- 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. 
Премија по овом основу износу 150 КМ по једном гравидном грлу. 
Премије по основу пчелињих друштава износ 8 КМ по једном пчелињем 

друштву а могу је остварити пчелари који испуњавају опште услове и који доставе 
увјерење да су регистровани чланови Удружења пчелара на подручју Града Бања Лука 
и потврда  из АПИФ-о о броју пчелињих друштава. Премије се додјељују пчелирима од 
20 (двадесет) до максимално 100 (сто) друштава.  

Премије за сертификовану органску производњу износе до 50% коштања 
сертификата, а максимално до 1.000 КМ, уз достављен сертификат од регисртоване 
домаће институције за сертификацију органске производње. 

Корисници премија по овим основама могу конкурисати и за друге видове 
подстицаја.  
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Поступак одобравања 
Члан 15. 

 
Подстицајна средства се могу реализовати искључиво на основу попуњеног 

конкурсног образца, а по објављеном јавном позиву и оглашавању у једном од 
средстава информисања локалног карактера, Савјета мјесних заједница и званичној 
web страници Града и Центра. 

 
Члан 16. 

Испуњеност критеријума и бодовање апликација утврђује Комисија коју 
формира директор Центра из реда запослених у Центру.  

Приспјеле конкурсне обрасце апликаната који испуњавају услове из члана 4. 
овог Правилника, Комисија ће провјерити утврђивањем стања на пољопривредном 
газдинству о чему ће сачинити записник, којег потписују  чланови Комисије и апликант. 

Након увида на терену комисија ће сачинити бодовну листу на основу критерија 
који чине саставни дио овог Правилника. 

Чланови Комисије и апликант су одговорни за валидност достављене 
документације и утврђеног стања на пољопривредном газдинству.  

 

Контрола  употребе средстава 
Члан 17. 

 
Контролу намјенског кориштења средстава ће вршити надлежна инспекција 

Града. 
Надзор над реализацијом средстава  вршиће служба Центра за планирање и 

развој. 
 

Члан 18. 
 

Правна или физичка лица код којих надлежна инспекција Града утврди 
ненамјенско кориштење подстицајних средстава дужни су да Центру изврше поврат 
добијених подстицајних средства уз законску камату. 

Правна или физичка лица код којих надлежна инспекција Града утврди 
ненамјенско кориштење подстицајних средстава изгубиће право да конкуришу на 
подстицаје и субвенције Центра у наредних 10 (десет) година.  

 
 
 
 

Члан 19. 
 
На основу исказаних потреба пољопривредних произвођача након завршетка 

јавног огласа,  Служба за планирање и развој Центра ће уз сагласност директора 
Центра, утврдити омјер подстицајних средстава  из члана 2.  овог Правилника. 

Директор Центра може у току реализације истих, на основу расположивих 
средстава извршити прерасподјелу средстава по њиховој намјени. 

 



8 

 

Потребна документа 
Члан 20. 

 
Подстицајна средства се остварују на основу конкурсне пријаве која се подноси 

Центру, уз приложена сљедећа документа (оригинал или овјерену колију): 
 доказ о упису у регистар пољопривредних газдинстава  (потврда АПИФ-а) из 

2017. и 2018. године. 
 копија личне карте, 
 кућна листа 
 за незапослене потврда са бироа за запошљавање, 
 за запослене увјерење о запослењу, 
 доказ о плаћеном порезу на непокретности за претходну годину и комуналне 

таксе према Граду Бања Лука. 
Конкурсне пријаве за подстицајна средства се могу поднијети најкасније до 30 

(тридесет) дана након последњег објављивања јавног позива. 
 

Члан 21. 
 

Центар ће са сваким пољопривредним произвођачем који оствари подстицајна 
средсва у складу са овим Правилником сачинити уговор у којем ће се дефинисати 
права и обавезе. 

Пољопривредни произвођач који оствари право на подстицајна средства дужан 
је доставити доказ о намјенском улагању властитих средстава за одобрени вид 
подстицаја – фактуру, фискални рачун (или рјешење ако није у систему 
фискализације) и уплату средстава на текући или жиро рачун добављача, отпремницу 
и друге тражене доказе из којих се несумњиво може закључити да су средства 
уложена у предмет подстицаја (од 01.05. претходне године и текуће године). 

Општи критерији 
Члан 22. 

критериј услов 
број 

бодова 

Пољопривреда као дјелатност 
основни вид дјелатности 3 

допунска дјелатност 1 

Мјесто пребивалишта/сједишта 
рурално подручје 3 

урбано (градско) подручје 0 

Доб носиоца газдинства 
до 40 година старости 3 

41 – 55 година старости 2 
56 – 65 година старости 1 

Млади брачни парови  
настањени на сеоском 

подручју 
3 

Пол носиоца газдинства  женски пол 1 

Број радно способних чланова 
домаћинства или запослених на пословима 
у пољопривреди 

незапослени радно 
способни чланови  

домаћинства   
0,5 

запослени радно способни 
чланови домаћинства  

0,2 

Породице РВИ и погинулих бораца  
 

1 
Породице са 4+ дјеце малољетно дијете 0,2 
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Посебни критерији 

Члан 23. 
 

критериј услов 
број 

бодова 
зе

м
љ

иш
те

 

обрадиве земљишне површине 

до 2 ха 1 
2,1 – 3 ха 2 
3,1 – 4 ха 3 
4,1 – 5 ха 4 
5,1 – 6 ха 5 

ж
и

во
ти

њ
е 

 
 

музна грла (говеда) 
 
 

до 3 1 
4 – 5 2 
6 – 8 3 
9 – 10 4 

преко 10 5 
 
 

товна грла (говеда) 
 
 

до 6 1 
7 – 10 2 

11 – 15 3 
16 – 19 4 

преко 20 5 

овце/козе 

до 70 1 
71 – 150 2 

151 – 250 3 
251 – 350 4 
преко 350  5 

супрасне назимице (крмаче) 

до 5 1 
6 – 10 2 

11 – 15 3 
16 – 19 4 

преко 20 5 

товне свиње 

до  15 1 
16 – 20 2 
21 – 30 3 
31 – 40 4 

преко 40 5 

коке носиље / бројлери 

до 300 1 
301 – 800 2 
801 – 1400 3 

1401 – 2.000 4 
преко 2.000 5 

ри
б

њ
ак

 

површине/м2 

100 – 300 1 
301 – 500 2 
501 – 1000 3 

1001 – 3000   4 
преко 3000 5 

Напомена: У случају идентичног броја бодова, предност ће се дати млађем 
кандидату. 
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Члан 24. 
 

Закључком Скупштине града Бања Лука број: 07-013-151/18.   од 28.03. и 
29.03.2018. године (Службени гласник града Бања Лука, број 11/18), стављен је ван 
снаге Закључак, број: 07-013-76/16 од 03.03.2016. године, којим је Скупштина Града 
дала сагласност на Правилник о условима и начину остваривања подстицајних 
средстава за развој пољопривредне производње, усвојен Одлуком Управног одбора 
Центра за развој и унапређење села Бања Лука, број: УО-1634-1/15-0 од 11.12.2015. 
године. 

 
Члан 25. 

 
Овај Правилник усваја Управни одбор Центра, а ступа на снагу даном давања 

сагласности од стране Градоначелника Града Бања Лука.  
 

Број:   261/18     За  Предсједник-а    УО 

Дана:  
  
02.03.2018.г.  

          Радован Грајић 
 

   
 
 
На Правилник о условима и начину остваривања подстицајних средстава за 

развој пољопривредне производње, градоначелник града Бања Лука, даје сагласност 
Закључком број:12-5-1594/18  од 18.04.2018. године. 
 
 
 
 

                                                                                          ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                                                                                          Мр Игор Радојичић 

________________________                           


