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Премије за одгој квалитетно приплодних јуница, пчелињих друштава
и сертификацију органске производње. (Подстицајна средства за
развој пољопирвреде и реализација пројеката у области
пољопривреде за 2018. годину)

Категорија

финансијски

Врста

грант

Циљ

Повећање сточног фонда. Јачање пољопривредног сектора, стварање
тржишно орјентисаних произвођача, повећање њихове
конкурентности и смањење стопе незапослености.
Правилник о условима и начину остваривања подстицајних средстава
за развој пољопривредне производње за 2018. годину

Правни основ
На снази од

18.04.2018. године
ОПШТИ УСЛОВИ: Право на кориштење средстава имају физичка и

Критерији за додјелу

правна лица; *стално мјесто пребивалишта на подручју Града Бања
Лука,*да су уписани у Регистар породичних пољопривредних
газдинстава који води АПИФ,*да располажу са пољопривредним
површинама за обављање дјелатности, *да им је пољопривреда
основна дјелатност за правна лица.
Правно или физичко лице може у двије календарске године
остварити само један вид подстицајних средстава, осим премије за
одгој квалитетно стеоних јуница , премије за пчелиња друштва и
суфинансирање набавке сортног сјемена.
Почетници у пољопривреној 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.
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 сљедећу
документацију; *копију пасоша за регистровано и уматичено грло на
своје име, *Увјерење (потврду) овлаштене ветеринарске
oрганизације да је грло (јуница) гравидно минимално три мјесеца у
моменту подношења захтјева.
Премија по овом основу износи 150,00 КМ по једном гравидном
грлу. Премију по основу пчелињих друштава износи 8,00 КМ по
једном пчелињом друштву а могу је остварити пчелари који
испуњавају опште услове и доставе увјерење да су регистровани
чланови Удружења пчелара на подручју Града Бања Лука и потврде
из АПИФ-а о броју пчелињих друштава. Премије се додјељују
пчеларима од 20 (двадесет) до максимално 100 (сто) друштава.
Премије за сертификовану органску производњу износе до 50%
коштања сертификата, а максимално до 1.000,00 КМ уз достављен
сертификат од регистроване домаће индустрије за сертификацију
органске производње. Корисници премија по овим основама могу
конкурисати и за друге видове подстицаја.
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