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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД
ПОДСТИЦАЈИ  У ГРАДУ БИЈЕЉИНА

(републички и локални подстицаји)

ВРСТА
ПОДСТИЦАЈА ПРОПИС/ОСНОВ ОПИС/САДРЖАЈ ПОДСТИЦАЈА

подстицаји за
мала и средња

предузећа

Програм рада Агенције за развој
малих и средњих предузећа, усваја
се сваке године на сједници
Скупшине Града Бијељина

1. Финансирање постојећих предузећа и start-up предузећа
2. Финансирање прибављања ISO сертификата
3. Финансирање жена предузетника
4. Финансирање подстицаја предузетничких радњи

подстицаји у
пољопривреди

на
републичком

нивоу

Правилник о условима и начину
осваривања новчаних подстицаја за
развој пољопривреде и села
(Усваја се и објаљује  сваке
календарске године у "Службеном
гласнику Републике Српске")
У 2021. године Правилник је
објављен у Сл. гласнику РС бр.
8/21, 17/21, 33/21, 63/21, 80/21 и
94/21

(1) Право на новчане подстицаје за развој пољопривреде и села корисник
подстицаја остварује кроз подршку текућој производњи, подршку
капиталним инвестицијама, подршку руралном развоју и системске и
остале мјере подршке.
(2) У оквиру подршке текућој производњи - директна подршка корисник
подстицаја остварује право на сљедеће врсте новчаних подстицаја:
1) директна подршка сточарској производњи:
1. премија за приплодну стоку,
2. премија за млијеко,
3. премија за производњу меса - тов,
4. подршка пчеларској производњи,
5. подршка развоју коњарства;
2) директна подршка биљној производњи:
1. премија за произведено и продато воће и поврће,
2. премија за произведену и продату хељду, ароматично и љековито биље,
3. регрес по јединици сјетвене површине за пшеницу, соју и уљану
репицу,
4. регрес по јединици обрадиве површине - дизел-гориво,
5. премија за сјеменски материјал,
6. регрес за сјеме кукуруза домаћег хибрида, домаће сјеме стрних жита,
соје и трава и травно-легуминозних смјеша,
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7. премија за садни материјал,
8. премија за дуван,
9. органска производња.
(3)У оквиру подршке капиталним инвестицијама корисник подстицаја
остварује право на новчани подстицај у складу са посебним прописом за:
1) инвестиције у сточарску производњу,
2) инвестиције у биљној производњи,
3) инвестиције у пољопривредну механизацију,
4) инвестиције у прераду пољопривредних производа,
5) инвестиције у изградњу и опремање рибогојилишта.
(4) У оквиру подршке руралном развоју корисник подстицаја остварује
право на новчани подстицај за:
1) подршку самозапошљавању агронома,
2) пословне активности удружења жена у руралном подручју,
3) пословне активности пољопривредних задруга и кластера у руралном
подручју,
4) подршку пољопривредним задругама за откуп пољопривредних
производа,
5) подршку информисању корисника и промоцију сектора пољопривреде,
6) подршку за унапређивање експериментално-едукативних и развојних
центара,
7) подршку за суфинансирање и модернизацију противградне заштите,
8) подршку заједничким пројектима Владе Републике Српске (у даљем
тексту: Влада) и Општине Сребреница,
9) подршку преносу знања и вјештина у пољопривредној производњи,
10) подршку за увођење технолошких иновација у пољопривреди,
11) подршку стандардизацији и брендирању пољопривредне производње и
учешћу у системима квалитета,
12) подршку за суфинансирање пројеката руралног развоја,
13) подршку за унапређивање, заштиту и развој ловства,
14) подршку за очување и заштиту изворних раса и сојева домаћих
животиња у сточарству.
(5) У оквиру системских и осталих мјера подршке корисник остварује
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право на новчани подстицај за:
1) мјере за заштиту здравља биљака,
2) мјере за заштиту здравља животиња,
3) подршку за унапређење ветеринарске дјелатности,
4) подршку за производњу сјемена за вјештачко осјемењавање у
говедарству,
5) подршку обављању узгојно-селекцијских дјелатности у пчеларству,
6) подршку опремању лабораторија,
7) подршку суфинансирању премије осигурања примарне пољопривредне
производње,
8) подршку анализи контроле плодности пољопривредног земљишта,
9) подршку анализи контроле квалитета сточне хране,
10) подршку за контролу квалитета млијека,
11) подршку за вођење и одржавање регистара,
12) подршку за израду стратешких и програмских докумената,
13) подршку за спровођење задружних ревизија,
14) подршку за потребе вођења рачуноводствених података на
пољопривредним газдинствима (ФАДН),
15) подршка за унапређење, заштиту и развој рибљег фонда и рад
рибочуварске службе и Спортско-риболовног савеза Републике Српске,
16) подршку за ванредне потребе и помоћи.

подстицаји у
пољопривреди
на локалном

нивоу

Правилник о начину и условима
подстицаја у пољопривредној
производњи
(Усваја се и објаљује  сваке
календарске године у Службеном
гласнику Града Бијељина)
У 2021. години Правилник је
објављен у Сл. гласнику града
Бијељина бр. 18/21

-подршка организованом откупу поврћа, воћа и организовани откуп
дувана (род за 2020. годину)
подршка организованом откупу пшенице род 2021. године
-подршка сточарству
-подршка подизању нових засада воћа
-подршка пластеничкој производњи и наводњавању
-подршка изградњи инфраструктуре
-средства за ванредне и непредвиђене ситуације (елементарне непогоде и
сл.)
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-помоћ удружењима
-трошкови камата,
-пдршка унапређењу пољопривредне производње кроз едукацију
пољопривредних произвођача и подршка сертификовању пољопривредне
производње,
-суфинансирање анализа земљишта, набавци основног стада и пластеника,
- побољшање квалитета пољошпривредног земљишта.

Бијељина, 11. новембар 2021. године


