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1. ПОДРШКА ТЕКУЋОЈ ПРОИЗВОДЊИ ( члан 7. )
1.1. Сточарска производња
Мјера
Минимални обим производње
Износ премије
Узгој стеоних квалитетно-приплодних Узгој најмање три квалитетно350 KM по грлу
приплодне јунице
јуница
Посједују најмање седам крава
Узгој крава у систему узгоја крава300 KM по грлу
товних или комбинованих раса
теле
Посједују најмање 15 грла
Узгој квалитетно-приплодних крмача
(крмача и супрасних назимица
115 KM по грлу
и супрасних назимица
заједно)
Основно стадо има најмање 125
Узгој калитетно-приплодних оваца
За овце 20 KM по грлу
(65 оваца племенитих раса или
и коза
За козе 40 KM по грлу
30 коза )
За тешку линију 1,25 KM по
Узгој квалитетно-приплодних
кљуну, за лаку линију 1 KM по
Узгој најмање 3.000 кљунова
кокица и пијетлова
кљуну
За узгој пиленки 0,30 KM по
Узгој пиленки
Узгој најмање 5.000 кљунова у
кљуну,за препелице 0,05 KM по
текућој години
кљуну
Производња селекционисаних
матица

Успостављање и рад тестних станица
Члан 15.
за тестирање пчелињих матица

Члан 16.

Производња и продаја крављег,
овчијег и козјег млијека

Члан 17. Узгој утовљене јунади

-

-

Минимална количина млијека
у току једног мјесеца је
300 л/произвођач
Најмање 10 грла у току године

3 KM по матици
Износ средстава подстицаја
по регистрованој тестној
станици износи до 1.000 KM

Рок за подношење захтјева
30.09.2020
30.09.2020
30.09.2020

31.08.2020

30.09.2020

30.09.2020

30.06.2020

30.09.2020

0,25 KM по литру за откупљено
Најкасније до 15. у мјесецу
кравље и 0,40 KM по литру за
за претходни мјесец, а
откупљено овчије и козје
најкасније до 15.12.2020
млијеко
180 KM по грлу

30.11.2020

Производњна и продаја утовљених
свиња
Премија за бројлере
(право на премију за бројлере имају
корисници подстицаја који врше
Члан 19. услужни тов бројлера за
организатора производње,који утове
и испоруче најмање 12.000 кљунова
бројлера у току године)
Члан 18.

Производња и продаја најмање
100 товљеника у току године

Најмање 5000 кљунова бројлера,
минималне просјечне излазне
тежине 1,70 kg по brojleru

45 KM по грлу

31.10.2020

0,05 KM по кљуну

30.11.2020

Члан 20. Узгој конзумне рибе

У складу са одобреним
јединицама мјере (кг)

0,35 KM /kg конзумне рибе
салмониде и 0,60 KM/kg
циприниде

30.11.2020

Производња и узгој пчела
(остварују удружења пчелара и
Члан 21. пчеларске задруге чији су чланови
уписани у Евиденцију пчелара и
пчелињака у РС)

Најмање 50 кошница

10 KM по пчелињем друштву

31.07.2020

Члан 22.

Подршка коњичким клубовима
хиподромима и развој коњарства

Мјера
Производња и продаја воћа (јабука,
крушка,шљива,бресква,нектарина,
вишња,трешња,малина,купина,
Члан 23. јагода и грожђе)
(право на премију физичка лица
остварују посредством
прерађивача)

Узгој чистих раса: босанскобрдске,липицанерске,арапске и
енглеске пунокрвне расе

400 KM по грлu

1.2. Биљна производња
Минимални обим производње
Износ премије
-Јабучасте и коштичаве воћне
врсте 10.000kg за јабуку, 5.000 kg за
крушку,брескву,вишњу,
трешњу...
0,20 KM/kg воћних врста,осим
-Јагодасте воћне врсте минимум
за малину 0,40 KM/kg
0,1 ha, са најмање 1.000kg по
воћној врсти
-Грожђе 0,5ha са најмање 2.000
kg/ha

30.06.2020

Рок за подношење захтјева

30.11.2020

Производња и продаја поврћа
(право на премију за произведено и
продато поврће физичка лица
Члан 24.
остварују посредством прерађивача
организатора производње и
организатора откупа)

0,1 ha са најмање 1500 kg по врсти
поврћа(поврће у затвореном
простору)
0,5 ha укупних површина поврћа
1000 kg по врсти поврћа

0,15 KM /kg за све врсте поврћа
осим за бијели лук 1 KM /kg

30.11.2020

Производња и продаја хељде
аромаитчног и љековитог биља
(за пословне субјекте-малопродајни
Члан 25.
фискални рачун и овјерена фактура,
за физичка лица откупни блок и
робно-аналитичка картица)

Минимално 0,5ha хељде,
љековитог и ароматичног биља

Максимални износ премије
који корисник може да оствари
износи 10.000 KM по корисику

30.11.2020

330 KM/ha

31.01.2020

Члан 26.

Производња меркантилне пшенице

1,5 ha пшенице у јесен,
170 kg сјеменске пшенице по
хектару

За извођење прољећних и
јесењих радова утврђује се
износ од 0,60 KM/l

31.10.2020

Произведено,декларисано и продато
Члан 28. сјеме(стрна жита,кукуруз,соја,
крмно биље,кромпир,сунцокрет)

30% од утврђене референтне
цијене по јединици производа

30.11.2020

Регресирање домаћег сјемена (соја,
Члан 29. кукуруз,крмне траве,травнолегуминозне смјеше

15 KM по паковању 25.000 зрна
продатог и посијаног кукуруза,
8 KM по паковању сорти стрних
жита, 12,50 KM по паковању
сјемена сорти соје

Регресирање дизел-горива и
Члан 27.
евро-дизел горива

Минимална површина 1 ha,
100 l/ha

Производња контролисана од
надлежних институција

15.12.2020

Произведене, декларисане и продате
саднице(јабучасто,
коштичаво,језграсто,јагодасто воће
Члан 30. и саднице лозних калемова)
(правна лица и предузетници који
су уписани у Фиторегистар)

Производња се прати на основу
прописа који уређују област
производње и промета садног
материјала

15% од утврђене референтне
цијене по јединици производа,
а максимално 50.000 KM по
кориснику

Члан 31. Производња дувана у листу

Највише до 3 тоне по хектару

Максимално до 20.000 KM по
кориснику

Производња меркантилне соје,
Члан 32.
уљане репице и сунцокрета

Минимално 80 kg сјеменске соје,
500 000 сјемена уљане репице,
50 000 сјемена сунцокрета по
хектару

Члан 33.

Производња и продаја уљарица:
соја,уљана репица и сунцокрет

Органска биљна и сточарска
производња
Члан 34. (цертификована органска
производња и цертификована
производња у прелазном преиоду)

200 KM по хектару

Максимално до 20.000 KM по
кориснику

Минимална површина 0,1 ha
биљне културе

600 KM по хектару за органску
биљну производњу и 600 KM
по условном грлу за сточарску
производњу

До 30.06.2020 , осим за
јагоду
до 15.08.2020

30.11.2020

30.06.2020

30.09.2020

31.08.2020

2. ПОДРШКА РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ ( члан 35)
Мјера
Самозапошљавање дипл. инж.
пољопривреде и инж. прехрамбене
Члан 36. технологије
(до 40 година старости)
Развој пословних активности удружења
Члан 37.
жена у руралном подручју
Развој пољопривредних
Члан 38. кластера и пољопривредних задруга у
руралном подручју

Члан 39.

Откуп пољопривредених
производа

Рок за подношење захтјева
Подстицајна средства до 40.000 КМ

31.05.2020

Подстицајна средства не могу
бити већа од 10.000 KM по кориснику

30.06.2020

Подстицајна средства не могу
бити већа од 50.000 KM по
кориснику за пољ.задруге и 70.000
KM по кориснику за кластере
Подстицајна средства не могу
бити већа од 50.000 KM по кориснику за
пољ.задруге и 70.000 KM по кориснику
за кластере

Информисање корисника и
промоција пољопривредне производње
(организовање сајмова, медијске
Члан 40.
активности, организовање и наступ на
сточарским изложбама)

Члан 41.

Унапређење система преноса знања и
вјештина у пољопривреди

Члан 42.

Увођење технолошких иновација у
пољопривреди

30.06.2020

31.10.2020

30.09.2020

Подстицајна средства не могу
бити већа од 10.000 KM по кориснику
Износ подстицајних средстава не
може бити већи од 100.000 KM по пројекту

30.06.2020

31.05.2020

Унапређење експериментално
едукативних и развојних центара у
Члан 43.
пољопривреди
Члан 44.

Висина подстицајних средстава
не може бити већа од 100.000 KM
по кориснику

Спречавање и ублажавање
елементарне непогоде-града

31.05.2020

31.05.2020

Реализација заједничких
Члан 45. пројеката Владе и Општине
Сребреница

Висина подстицајних средстава
не може бити већа од 100.000 KM
у текућој години

31.08.2020

Стандардизација,брендирање
и учешће у системима
Члан 46.
квалитета пољопривредне
производње

Износ подстицајних средстава
утврђује се у висини до 50% од
инвестираних средстава и не може бити већи
од 10.000 KM

30.11.2020

Члан 47.

Подршка пројектима руралног
развоја

Развој брдско-планинског,
Члан 48. планинског и медитеранскопланинског подручја
Члан 49.

Унапређивање,заштита и
развој ловства

Очување и заштита изворних
Члан 50. раса и сојева домаћих
животиња у сточарству

30.06.2020

Максимални износ који корисник
може остварити износи до 5.000 KM

31.08.2020

Подстицајна средства не могу
бити већа од 10.000 KM по кориснику

30.06.2020

Премија за узгој гатачког говеда
износи до 60 KM по грлу, буше до 100 KM по
грлу,босанско-брдског коња до 150 KM по
грлу, мангулице до 40 KM по грлу,а за
влашићку,купрешкуи подвелешку праменку
до 25 KM по грлу

30.09.2020

