На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16,36/19 и 61/21), чланa 22. Закона о пољопривреди („Службени гласник
Републике Српске“број:70/06, 20/07, 86/07, 71/09 ) и члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17 i 8/17), Скупштина општине Рудо, на
сједници одржаној дана 16.12.2021.године, д о н о с и

ОДЛУКУ
О подстицајима за развој пољопривредне производње у 2022. години
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописују се услови које морају да испуњавају физичка или правна
лица (у даљем тексту: корисник) за остваривање права на новчане подстицаје за развој
пољопривредне производње на подручју општине Рудо (у даљем тексту: подстицај),
поступци за њихово остваривање, врста, висина и начин исплате новчаних подстицаја,
обавезе коју мора да испуни корисник након примања новчаних подстицаја, као и потребна
документација и обрасци.
Члан 2.
Подстицајна средства биће планирана буџетом општине Рудо за сваку календарску
годину сразмјерно плану прилива средстава у буџету и плану стварних потреба за пласман
истих.
Предвиђена подстицајна средства за развој пољопривредне производње у 2022.
години износе 200.000 КМ и биће обезбјеђена планом буџета за 2022. годину, а корисници
ће остваривати кроз:
-Подршку сточарској производњи ........................................... 132.500 КМ
-Подршка биљној производњи.....................................................64.000 КМ
-За основна средства и опрему у пољопривреди.........................3.000 КМ
-Подршка за учествовање на пољопривредним сајмовима ..........500 КМ
Уколико због недостатка средстава не буду подстицајна средства исплаћена у текућој
години , иста ће се исплатити у наредној години.
Члан 3.
У оквиру подршке рaзвоју сточарске и биљне производње корисник остварује право
на новчане подстицаје:
(А) За сточарску производњу и пчеларство..........................................132.500 КМ
-за узгој – набавку приплодних јуница.......................................15.000 КМ
-за набавку музних грла крава........................................................4.000 КМ
-за природно или вјештачко осјемењавање крава......................12.000 КМ
-премију за произведено и предато млијеко...............................65.000 КМ
-за тов јунади................................................................................... 500 КМ
-за узгој супрасних назимица........... ............................................. 500 КМ
-за набавку-узгој и држање оваца и коза....................................25.000 КМ
-за набавку пилића кока носиља или кока носиља...................... 500 КМ
-за узгој и држање пчела .............................................................10.000 КМ

(Б) За биљну производњу у ратарству и воћарству...........................64.000 КМ
-за производњу стрних и озимих жита ароматичног и љековитог биља ,
стакленичка и пластеничка производња ...............................23.000 КМ
-за заснивање засада јагодичастог, бобичастог, јабучастог
и коштуничавог воћа(у текућој години).................................... 500 КМ
-премију за произведено и предатојагодичасто и бобичасто воће,
шљиву и јабуку.........................................................................40.500 КМ
(Ц)) За инвестиције у основна средства и опрему у пољопривреди и
ветеринарству..................................................................................3.000 КМ
-за набавку нове пољопривредне:механизације,
машина и опреме.......................................................................3.000 КМ
(Д) Подршка за учествовање на пољопривредним сајмовима...........500 КМ
Члан 4.
Право на новчани подстицај остварују корисници који имају пребивалиште односно
сједиште на подручју општине Рудо.
Пољопривредни произвођачи који обезбједе путем донације садни материјал,
пољопривредне машине и опрему, стоку (крупна, ситна стока, перад и сл.) , а која је предмет
подстицаја ове одлуке , немају права на подстицајна средства за ту набавку.
Подстицаји и премије наведени у члану 3. остварују се на основу документације и
рачуна насталих у текућој години за коју је донесена одлука.
Члан 5.
Рокови за подношење захтјева за све врсте подстицаја су 31.12.2022.год изузев за
подстицаје из члана 22. став 1. алинеја 1.и 6. гдје се захтјеви подносе најкасније до
31.07.2022.године.
Изузетно, ако су рачуни ( документација) настали у периоду од 25.12. до 31.12. 2022.
године, подносилац захтјева може остварити право на подстицајајна средства у наредној
години.
Члан 6.
Приспјеле захтјеве за подстицај обрађује надлежни референт Општинске
административне службе и у складу са овом одлуком доноси рјешење о остваривању права
на новчане подстицаје.
Начелник општине именује комисију за утврђивање чињеничног стања у сточарству и
за засијане површине. Комисија је у обавези да, најкасније у року од мјесец дана од дана
подношења захтјева, изађе на лице мјеста ради утврђивање чињеничног стања.
Накнаде за стручна лица и лица у саставу комисије, која нису запослена у Општинској
административној служби, исплатиће се по одлуци о накнадама члановима скупштинских
радних тијела.
Члан 7.
Захтјеви за остваривање права на новчане подстицаје за развој пољопривреде подносе
се у шалтер сали општине Рудо, а исти требају да садрже следеће податке:
- име и презиме корисника , адреса становања, број телефона, јединствени матични
број грађана ЈМБГ, број текућег рачуна и назив банке код које је отворен рачун,
- врсту подстицаја за који се захтјев подноси,

- потребну документацију – доказе прописане овом одлуком за ону врсту подстицаја
која је предмет захтјева,
- потпис подносиоца захтјева,
- копија личне карте подносиоца захтјева.
За набавке, односно услуге, извршене од добављача унутар БиХ, уз захтјев за
подстицај, прилажу се : малопродајни фискални рачун и потписана и овјерена фактура која
гласи на подносиоца захтјева или докази о уплати на жиро рачун.
За набављена средства и опрему у иностранству, уз пратећу документацију прилаже
се пратећа царинска документација.
Члан 8.
Исплата подстицајних средстава врши се директним плаћањем на текуће рачуне
корисника подстицајних средстава, односно лица које у захтјеву наведе подносилац захтјева.
Корисници права из ове одлуке дужни су намјенски користити подстицајна средстава
а контролу намјенског утрошка одобрених подстицајних средстава врши континуирано
Комисија за праћење намјенског утрошка подстицајних средстава коју именује Скупштина
општине на приједлог Начелника општине.
Корисници, као и чланови њиховог заједничког домаћинства, за које Комисија утврди
да су не намјенски утрошили средстава или нису испоштовали рокове држања добара за које
су кориштена подстицајна средстава, немају право на подстицај у следеће три године .
Члан 9.
Ако се средства у једној области не потроше, могу се прерасподјелити у друге
области, а прерасподјелу одобрава Начелник општине.
Члан 10.
Корисницима кредитних средстава из буџета општине Рудо за подстицај економског
развоја, који редовно не измирују обавезе према општини, као и другим дужницима, који по
било ком основу имају обавезе према општини Рудо(донације или слично) остварена
подстицајна средства неће се исплаћивати , већ ће се за тај износ умањити дуг-обавеза
корисника.
Ограничења из претходног става односе се и на чланове заједничког домаћинства.

II. ПРАВО И ВИСИНА НОВЧАНЕ ПОДРШКЕ
А. Новчани подстицаји за сточарску производњу и пчеларство
Члан 11.
Право на премију за производњу и узгој расних приплодних јуница имају подносиоци
захтјева који у току године одгоје минимално једно приплодно грло , које је отељено или
купљено и одгојено на властитом имању са постигнутих 70% развоја одрасле краве, полном
зрелошћу, старости од 12 – 24 мјесеца.
Право на премију се остварује на основу захтјева уз који се прилажу:
- копија пасоша,
- потврда овлашћене општинске ветеринарске службе о осјемењавању јунице ,
- потврда ветеринарске службе о утврђеној гравидности јунице ( најмање 3 мјесеца
након вјештачког осјемењавања),
- изјава власника да јуницу неће отуђити у року од три године, односно да ће исту
продати купцу у сврху држања музних крава и доставити доказе о продаји, изузев ако

постоје здравствени проблеми, у ком случају мора обезбједити потврду ветеринарскe
службе о угинућу или неопходности мјере принудног клања.
Подстицајна средстава за приплодне јунице износе 270 КМ по грлу.
За јунице које су вјештачки осјемењене у октобру, новембру или децембру мјесецу
2021.године, подстицај се остварује у 2022.години.
Члан 12.
Право на подстицајна средства за узгој домаћих музних грла могу остварити
корисници који набавком једног или више музних грла могу формирати основно стадо од
минимално три музна грла.
Право на подстицајна средства из предходног става остварује се на основу захтјева уз
који се прилаже:
- копија пасоша за сва грла,
- рачун или уплатнице о куповини (или овјерена копија),
- овјерена изјава о броју грла у власништву и да купљено/а грло/а неће отуђити најмање
три године, изузев ако постоје здравствени проблеми, у ком случају мора обезбједити
потврду ветеринарске службе о угинућу или неопходности мјере принудног клања.
Износ подстицајних средстава који подносилац може остварити у текућој години
износи 300 КМ по грлу,
Члан 13.
Право на подстицајна средства за вјештачко осјемењавање у говедарству могу
остварити корисници који користе вјештачко осјемењавање у оплодњи крава у текућој
години.
Уз захтјев за додјелу средстава за вјештачко осјемењавање корисник подноси:
- копију пасоша за животиње,
- потврда о вјештачком осјемењавању (фискални рачун) издата од надлежне
ветеринарске службе.
Износ подстицајних средстава који подносилац може остварити у текућој години
износи 45 КМ по осјемењеном грлу.
Члан 14.
Право на подстицајна средства могу остварити корисници за произведено кравље,
овчије или козје млијеко, уколико га испоручују регистрованим откупљивачима или
прерађивачима млијека.
Право на подстицајна средства из предходног става остварује се на основу захтјева
који подноси откупљивач у име произвођача млијека уз који се прилаже:
- списак са наведеним личним подацима произвођача млијека, откупљеним количинама
и бројевима жиро рачуна .
Подстицајна средства за испоручено млијеко обрачунаваће се у износу од 0,20 КМ
по литру за предато кравље млијеко и 0,30 КМ по литру за предато овчије и козије млијеко.
Захтјев се подноси квартално ( за 3 мјесеца) до 15. у наредном мјесецу (нпр.15.04., 15.07.).
Члан 15.
Право на подстицајна средства могу остварити корисници који посједују троје и више
јунади, ради това, старости од 6 до 24 мјесеца и тјелесне тежине минимално 500 кг, као и
корисници који посједују пет и више свиња старости од 6 до 18 мјесеци и тјелесне тежине
преко 120 кг.
Право на подстицајна средства из предходног става остварује се на основу захтјева уз
који се прилаже:

копију пасоша за животиње,
доказ о поријеклу издат од надлежне ветеринарске службе ,
рачун или откупни лист – блок (или овјерена копија) о продаји грла регистрованој
клаоници или другом субјекту регистрованом за клање или откуп стоке ,или записник
комисије о завршеном тову.
Износ подстицајних средстава по грлу износи 150 КМ за товну јунад , а 50 КМ за
товне свиње.
-

Члан 16.
Право за подстицајна средства за узгој супрасних назимица и држање крмача за
приплод у току године, може остварити корисник ,који посједује три или више супрасних
назимица – крмача старијих од шест мјесеци.
Право на подстицајна средства из предходног става остварује се на основу захтјева уз
који се прилаже:
- рачун о куповини (или овјерена копија),
- потврда од ветеринарске службе уколико се ради о сопственом узгоју,
- потврду од ветеринара да су назимице – крмаче супрасне или су се већ опрасиле,
Износ подстицајних средстава који подносилац може остварити у текућој години
износи 70 КМ по комаду.
Члан 17.
Право на подстицајна средства за узгој и држање стада оваца и коза могу остварити
корисници који имају у свом посједу основно стадо од најмање 30 оваца или 15 коза.
Основно стадо из става 1. овог члана чине женска грла која су дала потомство,
приплодни овнови и јарчеви осјеменитељи у укупном броју један мужјак на петнаест женки.
Право на подстицајна средства из предходног става остварује се на основу захтјева уз
који се прилаже:
- доказ – потврда издата од надлежне ветеринарске службе о укупном броју грла у
текућој години и о проведеним мјерама ветеринарске заштите.
- потврда-записник комисије о порјеклу,намјени и броју стада у складу са овом
одлуком,
Максимални износ подстицајних средстава који подносилац може остварити у текућој
години износи 7 КМ по грлу.
Члан 18.
Право на подстицајна средства за формирање основног стада оваца од 15 грла или
коза од 10 грла и за увећање, истог или истог постојећг стада до 50 грла , корисник остварује
подстицај у износу од 20 КМ по грлу уз приложене следеће доказе :
- рачун / уплатница о куповини (или овјерена копија),или записник комисије о
сопственом узгоју,
- потврда од ветеринарске службе о укупном броју грла у предходној и текућој
години, односно записник комисије о броју грла у предходној и текућој години.
-изјава да ће број грла задржати најмање наредне двије године, изузев код постојања
здравствених проблема у ком случају мора обезбједити потврду ветеринарског
инспектора о угинућу или неопходној мјери принудног клања.
Члан 19.
Право на подстицајна средства за набавку пилића кока носиља или кока носиља, могу
остварити корисници који набаве јато кока носиља од минимално 300 комада.
Право на подстицајна средства из предходног става остварује се на основу захтјева уз
који се прилаже:

- рачун о куповини пилића или кока носиља (или овјерена копија),
- доказ-записник о посједовању објекта за коке носиље.
Износ подстицајних средстава које подносилац може остварити у текућој години
износи 10% од цијене кока односно пилића.
Члан 20.
Право за подстицајна средства за набавку и тов пилића кокошки и ћурки, могу
остварити корисници који набаве и утове најмање 150 а највише до 600 пилића кокошки,
старости това 70 дана и више, односно 70 до 400 пилића ћурки старости това 90 дана и више.
Право на подстицајна средства из предходног става остварује се на основу захтјева уз
који се прилаже:
- рачун о куповини пилића (или овјерена копија)
- записник Комисије о завршеном тову и укупном броју утовљених пилића.
Износ подстицајних средстава које корисник може остварити у текућој години износи 1
КМ по утовљеном пилету коке а 1,5 КМ по утовљеном пилету ћурке.
Члан 21.
Право на новчане подстицаје за узгој и држање пчела могу остварити корисници ако
посједују најмање 20 пчелињих друштава и регистровани произвођачи матица и то у износу
од 7 КМ по друштву и 1КМ за произведену и испоручену матицу. Подстицај могу остварити
за максимално 70 пчелињих друштава и максимално 500 произведених матица.
Право на подстицајна средства из предходног става остварује се на основу захтјева уз
који се прилаже:
- доказ-записник о посједовању пчелињих друштава(комисија) – за пчелиња друштва,
- Рјешење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске
о регистрацији за производњу пчелињих матица – за произвођаче пчелињих матица,
- евиденцију о продаји селекционисаних матица, попуњену на обрасцу прописаном од
стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
Члан 22.
Право на премију за откупљене количине млијека имају правна лица и предузетници
који су регистровани за откуп, термичку прераду, производњу и промет млијека и млијечних
производа на територији општине Рудо.
Право на подстицајна срества из предходног става остварује се на основу захтјева уз
који се прилаже:
- овјерну копију рјешења о регистрацији дјелатности,
- потврду прерађивача млијека која садржи преузету количину млијека за обрачунски
период, односно доказ о улазним количинама млијека за прераду.
Захтјев се подноси једном годишње и то у мјесецу децембру за текућу годину.
Износ подсицајних средстава које подносилац може остварити у текућој години је до
1000 КМ.
Б. Новчани подстицаји за унапређење и развоју биљне производње у ратарству
и воћарству
Члан 23.
Право на новчане подстицаје остварује корисник који у прољетно-јесењој сјетви
засије:
- житарица укупно 0,3 и више хектара по једној врсти ( пшеница, кукуруз, јечам, раж,
зоб, тритикале),
- поврћа 0,2 и више хектара по једној до двије врсте,
- корнишона 0,1 и више хектара
- хељде 0,2 и више хектара,

- крмно биље 0,3 и више хектара ( за вишегодишње биље само за прву годину)
- ароматичног и љековитог биља 0,2 и више хектара једне или више врста,
- стакленичке производње на површини од 70 м2 односно 150 м2 пластеничке
произвдње разних једногодишњих култура односно вишегодишњих за прву годину
садње.
Право на подстицајна средства из предходног става остварује се на основу захтјева уз
који се прилаже:
- доказ-записник о засијаним површинама (комисија),
- рачун за вишегодишње културе у стакленицима , односно пластеницима.
Износ подстицајних средстава које корисник може остварити је 120 КМ по засијаној
површини из става 1. овог члана.
Премија из претходног става увећава се сразмјерно засијано већим површинама од
основне јединице мјере из тачке 1. овог члана.
Члан 24.
Право на новчане подстицаје за подизање вишегодишњих засада воћа у текућој
години има корисник набавком минимално 1000 садница једне врсте воћа (малине, ароније,
боровнице, купине ,рибизле , јагоде) или 70 комада једне врсте осталог воћа или 20 садница
ораха.
Право на подстицајна средства из става 1. овог члана остварује се на основу захтјева
уз који се прилаже:
- рачуни о набавци садног материјала (ако је набавка извршена у иностранству
приложити царинску документацију),
- декларација о квалитету и сортној чистоћи садног материјала,
- потврда о здравственој исправности садног материјала.
Максимални износ подстицајних средстава који подносилац може остварти у текућој
години за заснивање засада воћа износи 20% од цијене саднице.
Члан 25.
Право на премију за произведено и продато воће имају произвођачи (физичка лица)
који у текућој години остваре производњу и продају воћа , на основу уговора о
организованој производњи / продаји воћа .
Уговор из става 1. овог члана мора бити склопљен са правним лицем регистрованим за
откуп или прераду пољопривредних производа чије је сједиште на територији Републике
Српске.
Право на премију из става 1. овог члана утврђује се за јагодичасто и бобичасто воће,
шљиву и јабуку.
Премија за произведено и продато јагодичасто и бобичасто воће износи 0,10 КМ/кг.
Уколико откупна цијена малине буде 3,5 КМ/кг и већа, пољопривредни произвођачи
немају право на исплату подстицајних средстава.
Ограничење из става 5. овог члана не односи се на пољопривредне произвођаче који
имају закључен уговор из става 1. овог члана са правним лицем регистрованим за откуп или
прераду пољопривредних производа чије је сједиште на територији општине Рудо.
Премија за произведену и продату шљиву износи за откупну цијену:
до 0,30 КМ./кг............................................... 15%
0,31 КМ – 0,38 КМ/кг................................... 12%
0,381 КМ – 0,45 КМ/кг................................. 10%
0,451 КМ – 0,50 КМ/кг................................. 8%
Премија за произведену и продату јабуку износи 10% од откупне цијене јабуке.

Право на премију за произведено и продато воће из овог члана се остварује уколико је
воће продато регистрованом откупљивачу или прерађивачу воћа из става 2. овог члана .
Право на подстицајна средства из овог члана остварује се на основу захтјева који
подноси откупљивач у име произвођача или физичко лице уз који се прилаже:
ако је подносилац захтјева физичко лице
- потврда од регистрованог откупљивача воћа која садржи количину и цијену продатог
воћа или откупни блок који садржи количину и цијену продатог воћа, копија уговора
са откупљивачем воћа
ако је откупљивач подносилац захтјева у име произвођача
- списак са наведеним личним подацима произвођача воћа, откупљеним количинама,
бројевима жиро рачуна, откупна цијена воћа, изјава о закљученим уговорима о откупу
Ц. Новчани подстицаји за инвестиције у основна средства у пољопривреди и
ветеринарству
Члан 26.
Право на подстицајна средстава за набавку нове пољопривредне механизације,
машина и опреме у текућој години корисник остварује у износу од 20% од уложених
средстава а износ не може бити већи од 1.500 КМ по кориснику у текућој години.
Уз захтјев приложити:
- рачуне (фактура и фискални рачун) о куповини механизације , машина и опреме или
овјерена копија рачуна.
Ако је набавка извршена у иностранству приложити царинску документацију (овo се
не односи уколико је вриједност купљене механизације, машина или опреме мања од 600
КМ.)
Д. Подршка за учествовање на пољопривредним сајмовима
Члан 27 .
Право на подстицајна средстава за учествовање на пољопривредним сајмовима ван
територије општине Рудо имају следећи корисници : правна лица, предузетници , удружења
и регистровани пољопривредни произвођачи који излажу своје производе на сајму.
Висина подстицајних средстава по кориснику износи 50 КМ ако је удаљеност мјеста
одржавања сајма до 100 км од Рудог у једном смјеру, односно 100 КМ уколико је удаљеност
преко 100 км од Рудог у једном смјеру.
Уз захтјев приложити :
- захвалницу и / или
- доказ о освојеној награди и/или
- потврду од организатора сајма о учествовању
- потврду о регистрованом пољопривредном домаћинству.
Корисник може остварити право на постицај само за учествовање на једном сајму у
току године.
Регистровани пољопривредни произвођачи имају право на само један подстицај по
домаћинству по овом члану.
Члан 28.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рудо, а примјењиваће се од 01.01.2022. године.
Број: 01-022-127/21
Датум: 16.децембар 2021.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић,дипл.ецц.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16,36/19 и 61/21), чланa 22. Закона о пољопривреди („Службени гласник
Републике Српске“број:70/06, 20/07, 86/07, 71/09 ) и члана 36. Статута општине Рудо
(„Службени гласник општине Рудо“, број: 4/17, 8/17 и 8/21), Скупштина општине Рудо, на
сједници одржаној дана 31.03.2022.године, д о н о с и

ОДЛУКУ
О измјени и допуни Одлуке подстицајима за развој пољопривредне
производње у 2022. години

Члан 1.
У Одлуци о подстицајима за развој пољопривредне производње у 2022.години
(„Службени гласник општине Рудо“ број: 12/21) у члану 3. став 1. тачка А) алинеја 1. број
„15.000“ се мјења бројем „12.000“.
У алинеји 8. иза ријечи „или кока носиља“, додајеу се ријечи „и набавку товних
бројлера“ и у истој алинеји број „500“ се мјења бројем“ 3.500“.
Члан 2.
У члану 5. ставу 1. број „22“ замијењује се бројем „23“.
Члан 3.
У члану 7. став 3. иза ријечи „у иностранству“ додају се ријечи „чија вриједност
прелази 600 КМ „
Члан 4.
У члану 17.став 3. алинеја 2., брише се.
Члан 5.
У члану 18.став 1. алинеја 1. текст „или записник комисије о сопственом узгоју“,
брише се:
У алинеји 2. текст: „односно записник комисије о броју грла у предходној и текућој
години“, брише се.
Члан 6.
Члан 20. мијења се и гласи:
“ Право на подстицајна средства за набавку и тов бројлера могу остварити корисници
који утове најмање 150 кљунова бројлера у једном турнусу, односно 70 кљунова пилића
ћурки у једном турнусу .
Право на подстицајна средства из предходног става остварује се на основу захтјева уз
који се прилаже:
- рачун за набављене пилиће ( пратећа царинска документација за пилиће набављене
изван БиХ, уколико је износ рачуна за купљене пилиће до 600КМ царинска
документација не треба)
- увјерење о здравственом стању купљених пилића и
- записник Комисије о извршеном тову.
Износ подстицајних средстава које корисник може остварити у текућој години износи
1КМ по утовљеном бројлеру односно 1,5 КМ по утовљеној ћурци а максимално до 600 КМ у
току године.“
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рудо.

Број: 01-022-22/22
Датум: 31 март 2022.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Рудо
Добрисав Милинковић,дипл.ецц.

