На основу члана 59. и 82.став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске”,број: 97/16) и члана 65. Статута општине Трново (“Службене новине
града Источно Сарајево ”,број: 18/17), а у складу са усвојеним буџетом Општине Трново
за 2018. годину, начелник Општине Трново, доноси:
ПРАВИЛНИК
о додјели подстицаја за развој пољопривредне производње у 2018. години

I.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Буџетом Општине Трново за 2018. годину планирана су средства за унапређење
пољопривредне производње у износу од 15.000 КМ.
Правилником о додјели подстицаја за развој пољопривредне производње у 2018. години
прописују се услови које морају да испуњавају физичка лица ( у даљем тексту: корисници)
за остваривање права на новчане подстицаје, као и врста и висина подстицаја, потребна
документација која се прилаже и поступци за њихово остваривање.
Члан 2.
Право на новчане подстицаје могу остварити корисници са сједиштем на подручју
општине Трново.
Под „корисником“ се подразумијевају регистрована пољопривредна газдинства,
регистровани пољопривредни произвођачи, као и физичка лица уписана у евиденцију
пчелара Републике Српске, која су регистрацију извршила прије објаве овог Правилника,
а која испуњавају услове за остваривање права на пољопривредне подстицаје.
Члан 3.
Додјела новчаних подстицаја/средстава вршиће се на основу јавног позива који ће бити
објављен на огласној табли и званичној web страници Општине Трново.

1

Члан 4.
Захтјев за остваривање права на новчане подстицаје, из овог Правилника, мора бити читко
попуњен и треба да садржи сљедеће податке:
1. презиме и име корисника, адреса становања, јединствени матични број, број
ПГ или рјешења о упису у регистар, телефон, број текућег рачуна и назив
банке код које је отворен рачун,
2. податке о врсти подстицаја за који се захтјев подноси;
3. приложена документација.
Захтјеви се подносе на прописаном обрасцу (Образац ПП) који се може добити на
шалтеру писарнице Општинске управе, а који се налазе у прилогу овог Правилника и чине
његов саставни дио.
Уз захтјев односно Образац ПП подноси се следећа документација:
1) а) Рјешење о регистрацији предузетника ( за лица регистрована у Општини Трново) или
б) Потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава ( за лица регистрована у
АПИФ-у) или
ц) Рјешења о упису у евиденцију пчелара Републике Српске
2) Копија личне карте;
3) Копија картице текућег рачуна.
Члан 5.
Корисник може остварити право на само једну врсту подстицаја.

Члан 6.
Испуњеност услова, у сваком појединачном случају, ће утврђивати комисија, која ће бити
именована од стране начелника општине.
Комисија за подстицаје у пољопривреди ће након провјере испуњености услова за додјелу
средстава и утврђивањем чињеничног стања на терену, сачинити записник и исти
доставити начелнику општине.
Одлуку о додјели средстава доноси начелник Општине.
Исплата подстицајних средстава корисницима ће се вршити директним плаћањем на
њихове текуће рачуне.
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II. НОВЧАНИ ПОДСТИЦАЈИ ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Члан 7.
Подршка пољопривредној производњи се даје кроз неколико видова подстицаја:
1) Подстицаји за биљну производњу:
- производња поврћа у заштићеном простору ( пластенику);
- узгој јагодичастог воћа
2) Подстицаји за сточарску производњу
- узгој крава
- узгој оваца и коза;
3) Подстицаји за пчеларску производњу
-узгој пчела и производња меда

Члан 8.
Право на подстицајна средства имају пољопривредни произвођачи који се баве:
1) производњом поврћа у заштићеном простору ( пластенику ), са површином
заштићеног простора (пластеника) минимално 100 м2. Висина подстицаја, за ову врсту
производње, износи 5,00 КМ/м2 корисне површине заштићеног простора (пластеника).
2) узгојем јагодичастог воћа: за засаде јагодичастог воћа (малина, јагода, аронија,
купина), висина подстицаја је 300,00 КМ/0,1 ха.
3) узгојем крава -који посједују минимално 3 музна грла.
Висина подстицаја, за ову врсту производње, износи 100,00 КМ по музном грлу.
4) узгојем оваца и коза са најмање 30 грла оваца или коза.
Висина подстицаја, за ову врсту производње,износи 10,00 КМ/грлу.
5) узгојем пчела и производњом меда, са минимално 10 друштава пчела.
Висина подстицаја, за ову врсту производње, износи 10,00 КМ/пчелињем друштву
уписаном у Евиденцију пчелара.
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V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Праћење динамике реализације подстицајних средстава вршиће Одсјек за друштвене
и привредне дјелатности и комуналне послове.
Члан 10.
Корисник подстицајних средстава, за којег се утврди да је дао лажне податке или да
је, на било који други начин злоупотријебио подстицајна средства, предвиђена овим
Планом, дужан је вратити уплаћена средства, те губи право на ову врсту подстицаја у
наредне 3 (три) године.
Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања у „Службеним
новинама града Источно Сарајево “.

НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-73/18
Датум: 26.04.2018. године

Драгомир Гаговић
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