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НАЦРТ 
 

ЗАКОН  
О ПОДСТИЦАЈИМА У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ 

 
ГЛАВА I 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Предмет закона 
Члан 1. 

Овим законом уређују се врсте и начин коришћења подстицаја, подстицаји за реализацију 
политике подршке пољопривредној производњи, подстицаји за реализацију политике 
реструктуирања пољопривреде, подстицаји за реализацију политике руралног развоја, подстицаји 
из домена системске подршке развоју сектора пољопривреде и руралних подручја, управни и 
инспекцијски надзор. 

Значење израза 
Члан 2. 

Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење: 

1) подстицаји су средства обезбјеђена у буџету Републике Српске, као и средства 
обезбјеђена из других извора који се додјељују пољопривредним газдинствима и другим 
субјектима у складу са овим законом у функцији остваривања циљева пољопривредне политике и 
политике руралног развоја; 

2) пољопривредно газдинство је производна јединица на којој привредно друштво, 
земљорадничка задруга, установа или друго правно лице, предузетник или пољопривредни 
произвођач обављају пољопривредну производњу; 

3) породично пољопривредно газдинство је пољопривредно газдинство на којем физичко 
лице заједно са члановима свог домаћинства (без обзира на сродство) обавља пољопривредну 
производњу; 

4) пољопривредна производња је процес производње биљних и сточарских производа, 
узгој рибе, односно други облици пољопривредне производње који се обављају на 
пољопривредном земљишту, на територији Републике Српске; 

5) пољопривредно земљиште јесу њиве, вртови, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, 
рибњаци, трстици и мочваре, као и друго земљиште које по својим природним и економским 
условима може рационално да се користи за пољопривредну производњу; 

6) обрадиво пољопривредно земљиште јесу њиве, вртови, воћњаци, виногради и ливаде; 
7) јединица мјере је прописана јединица за остваривање права на подстицаје (број 

хектара, литара, грла, килограма/тона и сл.); 
8) органска производња је производња пољопривредних и других производа која се 

заснива на примјени метода органске производње у свим фазама производње у складу са 
законом којим се прописује органска производња; 

9) рурални развој је развојна политика која представља скуп циљева и мјера које 
доприносе унапређењу квалитета живота људи који живе у руралним подручјима; 

10) хоризонтално и вертикално организовање пољопривредних произвођачам је 
удруживање пољопривредних произвођача у удружења, задруге, кластере и друге облике 
формалног удруживања пољопривредних произвођача са циљем промовисања и заштите 



заједничких инетерса и наступа на тржишту.  
 

ГЛАВА II  
ВРСТЕ И НАЧИН УСМЈЕРАВАЊА ПОДСТИЦАЈА 

Врсте подстицаја 
Члан 3. 

(1) Врсте подстицаја су: 
1) директна плаћања, 
2) подстицаји за мјере реструктуирања, 
3) подстицаји за мјере руралног развоја и 
4) подстицаји за мјере системске подршке. 
(2) Подстицаји из става 1. т. 1) и 2) овог члана могу се утврдити под различитим условима и 

у различитом обиму, у зависности од тога да ли се ради о подручјима са отежаним условима рада 
у пољопривреди.  

(3) Подручја са отежаним условима рада у пољопривреди су подручја код којих због 
природних ограничења не постоје услови за интензиван развој пољопривредне производње.  

(4) Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: министар) 
доноси правилник којим се прописују подручја са ограниченим условима привређивања у 
пољопривреди из става 3. овог члана. 
 

Обим, намјена и усмјеравање подстицаја 
Члан 4. 

(1) У складу са овим законом и Буџетом Републике Српске (у даљем тексту: Буџет) за текућу 
годину,  Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада) доноси акт којим утврђује обим 
средстава, врсте и максималне износе по врсти подстицаја, за сваку буџетску годину, у року од 30 
дана од дана усвајања Буџета. 

(2) Обим средстава из става 1. овог члана утврђује се у оквиру буџета Агенције за аграрна 
плаћања (у даљем тексту: Агенција), који не може бити мањи од 6% домаћих прихода буџета 
Републике Српске.   

(3) Обим средстава из става 2. овог члана укључује минимално 3% од укупно одобрених 
средстава за реализацију мјера руралног развоја. 

(4) Максимални износи по врсти подстицаја из става 1. овог члана одређују се у зависности 
од расположивих средстава утврђених Буџетом за текућу годину.  

(5) Министар доноси правилник којим се прописују услови, начин и рокови за остваривање 
права на подстицаје, потребна документација и обрасци захтјева, у року од 30 дана од дана 
доношења акта из става 1. овог члана. 

Право на подстицаје 
Члан 5. 

Право на подстицајна средства и друге облике подршке у пољопривреди и руралном 
развоју имају корисници, уписани у регистар корисника подстицајних срестава (у даљем тексту: 
Регистар) у складу са прописом којим се уређује регистар корисника. 

 

 



Породично пољопривредно газдинство 
Члан 6. 

(1) Породично пољопривредно газдинство може бити: 
1) комерцијално породично пољопривредно газдинство; 
2) некомерцијално породично пољопривредно газдинство. 
(2) Комерцијално породично пољопривредно газдинство је оно пољопривредно 

газдинство које је тржишно орјентисано и које је достигло минимални укупни обим производње у 
складу са прописом којим се уређује разврставање породичних пољопривредних газдинстава. 

(3) Некомерцијално породично пољопривредно газдинство је газдинство које није 
тржишно орјентисано и које није достигло минимални укупни обим производње у складу са 
прописом којим се уређује разврставање породичних пољопривредних газдинстава. 

(4) Статус комерцијалног или некомерцијалног породичног пољопривредног газдинства 
утврђује се приликом уписа, односно промјене података у Регистру. 

(5) Министар ће Правилником из члана 4. став 5. овог закона прописати услове, начин и 
рокове за оствривања права на подстицаје које остварују комерцијална и некомерцијална 
породична пољопривредна газдинства, у складу са овим законом.  
 

Поступак за остваривање права на подстицај 
Члан 7. 

(1) Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се по захтјеву или пријави на 
конкурс корисника подстицаја који се подноси Агенцији,  

(2) У поступку за остваривање права на подстицаје који се односе на биљну производњу 
узимају се подаци из Регистра на дан 15. мај текуће године. 

(3) О остваривању права на подстицаје одлучује директор Агенције рјешењем. 
(4) Рок за одлучивање из става 3. овог члана је 10 мјесеци од дана подношења захтјева или 

пријаве за исплату подстицаја. 
(5) У поступку остваривања права на подстицајна средства утврђена овим законом, 

примјењују се одредбе Закона о општем правном поступку („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 13/02, 87/07 и 50/10), ако овим законом није друкчије одређено. 

 
Исплата подстицаја 

Члан 8. 

Подстицаји се исплаћују на намјенски рачун корисника подстицаја отворен код пословне 
банке и то до износа финансијских средстава који је утврђен рјешењем директора Агенције. 

 
Принудно извршење 

Члан 9. 

Средства остварена по основу подстицаја у пољопривреди и руралном развоју не могу 
бити предмет принудног извршења. 

 
Обавезе корисника подстицаја 

Члан 10. 

(1) Корисник подстицаја дужан је да намјенски користи средства подстицаја.  
(2) Корисник подстицаја дужан је да се придржава прописа којима се уређују стандарди 

квалитета животне средине, заштита јавног здравља, заштита здравља животиња и биљака, 



заштита добробити животиња и заштита пољопривредног земљишта. 
(3) Корисник подстицаја дужан је да врати износ средстава који је примио на основу 

нетачно приказаних података или који је ненамјенски користио, увећан за износ затезне камате у 
року од 30 дана од дана пријема рјешења којим надлежни инспектор наложи поврат средстава.  

(4) У случају из става 4. овог члана корисник права може поднијети нови захтјев за 
остваривање права на подстицаје по истеку двије године, рачунајући од дана поврата 
подстицајних средстава, заједно са каматом. 

(5) Корисник подстицаја дужан је да чува документацију која се односи на остваривање 
права на подстицаје најмање три године од дана њихове наплате. 

 
Регистар подстицаја у пољопривреди и руралном развоју 

Члан 11. 

(1) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: 
Министарство) води Регистар подстицаја у пољопривреди и руралном развоју (у даљем тексту: 
Регистар подстицаја) у који се уписују подаци о врсти и висини остварених подстицаја из члана 3. 
овог закона по кориснику подстицаја. 

(2) Подаци из Регистра подстицаја се објављују јавно, у складу са прописима којима је 
регулисана заштита личних података и користе се у циљу спровођења мјера за подстицање 
пољопривреде и руралног развоја, као и за потребе вођења статистике и аналитике у 
Mинистарству. 

(3) Регистар подстицаја се води у електронској форми и може се повезивати са другим 
базама и регистрима Mинистарства. 

(4) Министар доноси правилник којим се прописује садржај и начин вођења Регистра 
подстицаја. 
 

Подршка за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја у јединици локалне самоуправе 

Члан 12. 

(1) Јединице локалне самоуправе могу да утврђују мјере подршке за спровођење 
политике реструктуирања, политике руралног развоја и системских мјера подршке за подручје 
територије јединице локалне самоуправе. 

(2) Јединице локалне самоуправе не могу да утврђују мјере подршке за спровођење 
политике подршке производњи које се односе на директна плаћања прописана овим Законом, 
како се подстицаји не би дуплирали и пољопривредни произвођачи који живе и привређују у 
различим јединцима локалне самоуправе доводили у неравноправан положај. 

(3) Средства за спровођење политике реструктуирања, политике руралног развоја и 
системских мјера подршке из става 1. овог члана обезбјеђују се у буџету јединице локалне 
самоуправе и исплаћују у складу са локалним стратегијама и програмима подршке за спровођење 
политике реструктуирања и политике руралног развоја.  

(4) Јединице локалне самоуправе подносе Министарству извјештај о спровођењу мјера 
политике подршке производњи, политике реструктуирања и политике руралног развоја најкасније 
до 31. марта текуће године за претходну годину. 

(5) Министарство доноси правилник којим се прописује садржај и форма Извјештаја из 
става 4. овог члана. 

 
 
 



 

ГЛАВА III  
ПОДСТИЦАЈИ ЗА РЕЛИЗАЦИЈУ ПОЛИТИКЕ ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНОЈ 

ПРОИЗВОДЊИ 
 

Директна плаћања 
Члан 13. 

(1) Директна плаћања обухватају: 
1) Производне подстицаје и 
2) Премије 
(2) Производни подстицаји су новчани износи који се исплаћују по јединици мјере - 

засијане и засађене површине или по условном грлу стоке. 
(3) Премије су новчани износи који се исплаћују пољопривредним произвођачима за 

испоручене количине пољопривредних производа. 
 

Производни подстицаји  
Члан 14. 

(1) Производни подстицаји могу бити: 
1) Производни подстицаји у биљној производњи за све врсте биљне производње и 
2) Производни подстицаји у сточарству и то за: 
1. музна грла, 
2. говеда у систему крава-теле, 
3. овце, 
4. козе, 
5. коње, 
6. крмаче, 
7. квалитетне приплодне матице риба, 
8. пчеле и 
9. родитељска јата живине тешког и лаког типа. 
 

Производни подстицаји у биљној производњи 
Члан 15. 

(1) Производни подстицаји у биљној производњи остварују се по површини биљне 
производње, и то у минималном износу од 75 КМ/хектару. 

(2) Право на кориштење производних подстицаја има корисник који је уписан у Регистар и 
који је пријавио површине под одговарајућом културом у складу са посебним прописом којим се 
уређује регистрација пољопривредних газдинстава. 

(3) Подстицаји из става 1. овог члана остварују се за пријављене и засијане, односно 
засађене површине под одговарајућом културом и то само за обрадиво пољопривредно 
земљиште.  

(4) Министар правилником из члана 4. став 5. овог закона прописује услове, начин и 
образац захтјева за остваривање права на производне подстицаје у биљној производњи. 
 

Производни подстицаји у сточарској производњи 
Члан 16. 



(1) Производни подстицаји у сточарској производњи исплаћују се за производњу и узгој: 
говеда, коњ, овца, коза, крмача, пчела, као и родитељска јата живине тешког и лаког типа и 
квалитетне приплодне матице риба. 

(2) Право на коришћење производних подстицаја у сточарској производњи има корисник 
који је уписан у Регистар и који је пријавио врсту и број животиња, те извршио обиљежавање и 
регистрацију животиња у складу са посебним прописом којим се уређује обиљежавање 
животиња. 

(3) Подстицаји из става 1. овог члана исплаћују се за грла, кљунове и кошнице пчела у 
минималном износу од:  

1) 100 КМ за млијечне краве; 
2) 200 КМ за говеда у систему крава-теле; 
3) 10 КМ за овце и козе; 
4) 30 КМ за квалитетне приплодне крмаче; 
5) 100КМ за коње; 
6) 4 КМ кошница пчела; 
7) 0,20 КМ за родитељска јата живине тешког и лаког типа; 
8) 4 КМ за квалитетне приплодне матице риба шарана и пастрмке; 
(4) Министар правилником из члана 4. став 5. овог закона прописује услове, начин и 

образац захтјева за остваривање права на производне подстицаје у сточарској производњи. 
 

Премија за млијеко 
Члан 17. 

(1) Премија за млијеко исплаћује се квартално за кравље, овчије и козије сирово млијеко 
испоручено у претходном кварталу. 

(2) Право на коришћење премије за млијеко има корисник који је уписан у Регистар и који 
је пријавио врсту и број животиња, те извршио обиљежавање и регистрацију животиња у складу 
са посебним прописом којим се уређује обиљежавање животиња. 

(3) Минимални износ премије за млијеко је 0,05 КМ по литру млека. 
(4) Министар Правилником из члана 4. став 5. овог закона прописује услове, начин и 

образац захтјева за остваривање права на премију за млијеко. 
 

ГЛАВА IV  
ПОДСТИЦАЈИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОЛИТИКЕ ПОДРШКЕ РЕСТРУКТУИРАЊУ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Врсте подстицаја за политику подршке реструктуирању пољопривреде 
Члан 18. 

(1) Реализација политике подршке реструктуирању пољопривреде проводи се путем 
одобрававња подстицаја за:  

1) јачање конкурентности сектора пољопривреде кроз повећање нивоа инвестиција и 
2) повећање степена тржишности и финализације пољопривредне производње. 
(2) Подстицаји за јачање конкурентности сектора пољопривреде кроз повећање нивоа 

инвестиција су врста подстицаја који се спроводе у циљу унапређења обима, структуре и 
конкурентности пољопривредне производње. 

(3) Подстицаји за повећање степена тржишности и финализације пољопривредне 
производње су врста подстицаја који се спроводе у циљу унапређења тржишног пословања, 
достизања стандарда квалитета и унапређење конкурентности. 



 
 
 

Подстицаји за јaчање конкурентности сектора пољопривреде кроз повећање нивоа инвестиција 
Члан 19. 

(1) Подстицаји за јачање конкурентности сектора пољопривреде кроз повећање нивоа 
инвестиција одобравају се у виду подршке за покретање, проширење и модернизацију пословања 
породичних пољопривредних газдинстава као подршка новим инвестицијама: 

1) у сточарству, 
2) у биљној производњи, 
3) за пољопривредну механизацију и опрему, 
4) за системе за наводњавање на пољопривредним газдинствима и 
5) за производњу енергије из обновљивих извора, 

Члан 20. 

(1) Подстицај за јачање конкурентности сектора пољопривреде кроз повећање нивоа 
инвестиција исплаћује се као надокнада дијела укупних трошкова набавке/изградње. 

(2) Подстицај из претходног става исплаћује се у минималном износу од 20% прихватљивих 
трошкова инвестиције. 

(3) Право на кориштење подстицаја за јачање конкурентности сектора пољопривреде кроз 
повећање нивоа инвестиција има корисник, под условом да је уписан у Регистар и да испуњава 
услове за додјелу подстицаја за дату мјеру прописане правилником из члана 4. став 5. овог закона.  

(4) Министар правилником из члана 4. став 5. овог закона прописује услове, начин и 
образац захтјева за остваривање права на подстицаје за јачање конкурентности сектора 
пољопривреде кроз повећање нивоа инвестиција. 

 

Подстицаји за повећање степена тржишности и финализације пољопривредне производње 
Члан 21. 

Подстицаји за повећање степена тржишности и финализације пољопривредне 
производње одобравају се и исплаћују за подршку: 

1) увођењу квалитета и подизања свијести о безбједности пољопривредних и 
прехрамбених производа, 

2) јачању тржишних ланаца и тржишне инфраструктуре, 
3) хоризонталном и вертикалном организовању пољопривредних произвођача и 
4) новима инвестицијама у изградњу прерађивачких капацитета. 

Члан 22. 

(1) Подстицај за повећање степена тржишности и финализације пољопривредне 
производње исплаћује се као надокнада дијела трошкова у одређеном проценту од вриједности 
поједине врсте мјере. 

(2) Подстицај из става 1. овог члана исплаћује се у минималном износу од 20% 
прихватљивих трошкова. 

(3) Право на кориштење подстицаја за повећање степена тржишности и финализације 
пољопривредне производње има корисник, под условом да је уписан у Регистар и да испуњава 
услове за додјелу подстицаја за дату мјеру прописане правилником из члана 4. став 5. овог закона.  



(4) Министар правилником из члана 4. став 5. овог закона прописује услове, начин и 
образац захтјева за остваривање права на подстицаје за повећање степена тржишности и 
финализације пољопривредне производње. 
 

ГЛАВА V 
 ПОДСТИЦАЈИ ЗА РЕЛИЗАЦИЈУ ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

Врсте подстицаја за политику руралног развоја 
Члан 23. 

(1) Политика руралног развоја остварују се усмјеравањем средстава за подршку: 
1) Одрживом управљању природним ресурсима и 
2) Уравнотеженом интегралном руралном развоју. 
(2) Подстицаји за одрживо управљање природним ресурсима реализују се у циљу 

унапређења заштите животне средине, унапређења управљања пољопривредним земљиштем и 
унапређења подручја са природним ограничењима за пољопривредну производњу.  

(3) Подстицаји за подршку програмима који се односе на уравнотежен интегрални рурални 
развој реализују се у циљу унапређења квалитета живота у руралним подручјима.  

 
Подстицаји за одрживо управљање природним ресурсима  

Члан 24. 

(1) Подстицаји за реализацију мјера одрживо управљање природним ресурсима реализује 
се путем додјеле подстицаја за: 

1) мјере поправке пољопривредног земљишта, 
2) подршку подручјима са отежаним условима рада у пољопривреди,  
3) одрживо коришћење и одржавање пашњака и природних ливада,  
4) подршку производњи органских производа,  
5) подршку интегралној пољопривредној производњи и  
6) подршку мјерама заштите биодоверзитета и одрживог коришћења генетичких ресурса.  

Члан 25. 

(1) Подстицај за одрживо управљање природним ресурсима исплаћује се као надокнада 
дијела трошкова у одређеном проценту од вриједности поједине врсте мјере. 

(2) Подстицај из става 1. овог члана исплаћује се у минималном износу од 15% 
прихватљивих трошкова. 

(3) Право на кориштење подстицаја за одрживо управљање природним ресурсима има 
корисник подстицаја, под условом да је уписан у Регистар и да испуњава услове за додјелу 
подстицаја за дату мјеру прописане правилником из члана 4. став 5. овог закона.  

(4) Министар правилником из члана 4. став 5. овог закона прописује услове, начин и 
образац захтјева за остваривање права на подстицаје за мјере подршке одрживом управљању 
природним ресурсима. 

Подстицај за мјере подршке уравнотеженом интегралном руралном развоју 
Члан 26. 

Подстицаји за реализацију мјера уравнотеженог интегралног руралног развоја реализује се 
путем додјеле подстицаја за: 

1) побољшање доступности јавних услуга у руралном подручју, 



2) побољшање стања инфраструктуре у руралном подручју, 
3) подршку пројектима развоја предузетништва у руралном подручју и 
4) подршку локалним иницијативама руралног развоја. 

Члан 27. 

(1) Подстицај за мјере подршке уравнотеженом интегралном руралном развоју исплаћује 
се као надокнада дијела трошкова у одређеном проценту од вриједности поједине врсте мјере. 

(2) Подстицај из става 1. овог члана исплаћује се у минималном износу од 15% 
прихватљивих трошкова. 

(3) Право на кориштење подстицаја за уравнотежени интегрални рурални развој има 
корисник подстицаја, под условом да је уписано у Регистар и да испуњава услове за додјелу 
подстицаја за дату мјеру прописане правилником из члана 4. став 5. овог закона.  

(4) Министар правилником из члана 4. став 5. овог закона прописује услове, начин и 
образац захтјева за остваривање права на подстицаје за мјере подршке уравнотеженом 
интегралном руралном развоју. 

 

ГЛАВА VI  
ПОДСТИЦАЈИ ЗА МЈЕРЕ СИСТЕМСКЕ ПОДРШКЕ  

РАЗВОЈУ СЕКТОРА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА 
 

Подстицаји за мјере системске подршке развоју сектора пољопривреде и руралних подручја 
Члан 28. 

(1) У оквиру мјера системске подршке развоју сектора пољопривреде и руралних подручја 
одобравају се и исплаћују новчани подстицаји за подршку унапређењу и одржавању регистара у 
пољопривреди, успостављању прогнозно-извјештајне службе у пољопривреди, унапређењу 
противградне заштите, унапређењу производње и селекције сјеменског и садног материјала, 
подршке узгајивачким програмима у сточарству, јачања капацитета у области лабораторијске 
дијагностике, фитосанитарне контроле и провођења програма заштите биља, подршка мјерама за 
спречавање појаве заразних болести животиња и унапређења добровити животиња, подршка 
мјерама за примјену знања, иновација и нових технологија у пољопривреди, развој система 
мониторинга земљишта, подршка очувању и одрживој употреби генетичких ресурса, као и изради 
стратешких и програмских докумената. 

(2) Министар Правилником из члана 4. став 5. овог закона прописује услове, начин и 
образац захтјева за остваривање права на подстицаје у оквиру системских мјера подршке. 

 

ГЛАВА VII   
УПРАВНИ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

 
Управни и инспекцијски надзор 

Члан 29. 
(1) Управни надзор над спровођењем овог закона и прописа донесених на основу њега 

врши Министарство. 
(2) Инспекцијски надзор над поштовањем одредаба овог закона и прописа донијетих на 

основу овог закона врши Републичка управа за инспекцијске послове путем републичких 
пољопривредних инспектора и пољопривредних инспектора у јединицама локалне самоуправе.  
 

Послови инспекцијског надзора 



Члан 30. 

У вршењу послова инспекцијског надзора пољопривредни инспектор, поред општих 
овлашћења прописаних законом којим се уређује област инспекција, има право и дужност да: 

1) врши преглед пољопривредног земљишта, засада, стоке, пословних и производних 
простора, објеката, уређаја, робе и пословне документације корисника подстицаја који се баве 
пољопривредном производњом и прерадом пољопривредних производа биљног поријекла, 

2) врши увид у исправе на основу којих су корисници подстицаја остварили право на 
подстицаје, 

3) ако то није могуће другачије утврдити, по захтјеву Агенције провјерава испуњеност 
услова за остваривање права на подстицаје код лица која су поднијела захтјев или на други начин 
покренула поступак за остваривање права на подстицаје 

4) провјерава испуњеност услова за остваривање права на подстицаје код лица која су 
остварила право на подстицаје и  

5) предузме друге мјере и радње у складу са законом. 

Овлашћења пољопривредног инспектора 
Члан 31. 

У вршењу послова инспекцијског надзора из члана 30. овог закона пољопривредни 
инспектор је овлашћен да предузима мјере у складу са прописима којим се уређује инспекцијски 
надзор. 
 

ГЛАВА VIII  
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Прекршаји 

Члан 32. 

(1) Новчаном казном у износу од 10.000 КМ до 30.000 КМ казниће се за прекршај правно 
лице или предузетник ако:  

1) ненамјенски користи средства подстицаја (члан 10. став 1), 
2) у намјери да оствари подстицаје приликом подношења захтјева да нетачне податке 

(члан 10. став 3.)  
3) не чува документацију на основу које је остварено право на подстицајна средства (члан 

10. став 5.) 
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном од 2.000 КМ до 6.000 КМ.  
(3) За радње из става 1. овог члана поред новчане казне може се изрећи и заштитна мјера 

забране правном лицу да се бави одређеном привредном дјелатношћу, односно заштитна мјера 
забране одговорном лицу у правном лицу да врши одређене дужности у трајању до шест мјесеци.  

 
Члан 33. 

Новчаном казном у износу од 2.000 KM до 3.000 КМ казниће се за прекршај физичко лице 
ако: 

1) ненамјенски користи средства подстицаја (члан 10. став 1), 
2) у намјери да оствари подстицаје приликом подношења захтјева да нетачне податке 

(члан 10. став 3.)  



3) не чува документацију на основу које је остварено право на подстицајна средства (члан 
10. став 5.) 

 
 

ГЛАВА IX  
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Недовршени поступци 

Члан 34. 

Захтјеви, односно пријаве за утврђивање права на коришћење подстицаја поднесени до 
дана почетка примјене овог закона рјешаваће се у складу са прописима који су били на снази у 
вријеме њиховог подношења. 

 
Подзаконски акти 

Члан 35. 

Министар ће у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона донијети:  
1) Правилник о подручјима са ограниченим условима привређивања у пољопривреди 

(члан 3. став 4.), 
2) Правилник о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (члан 4. став 5.),  
3) Правилник о садржају и начину вођења Регистра подстицаја (члан 11. став 4.) и 
4) Правилник о садржају и форми извјештаја о спровођењу мјера политике подршке 

производњи (члан 12. став 5.). 
 

Престанак важења ранијег закона 
Члан 36. 

Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон о обезбјеђењу и усмјеравању 
средстава за подстицање развоја пољопривреде и села („Службени гласник Републике 
Српске“  бр. 43/02, 44/02 и 106/09). 

 
Ступање на снагу закона 

Члан 37. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 
Републике Српске. 

 
 
Број:                        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:                      НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 
 
                      Недељко Чубриловић 

 

 

 
 
 



 
 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
НАЦРТА ЗАКОНА О ПОДСТИЦАЈИМА У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ 

РАЗВОЈУ 
 
 

I  УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 

Уставни основ за доношење закона садржан је у Амандману XXXII став 1. тачка 8. на члан 
68. Устава Републике Српске, према којем Република уређује и обезбјеђује основне циљеве и 
правце привредног, научног, технолошког, демографског и социјалног развоја, развоја 
пољопривреде и села, коришћење простора, политику и мјере за усмјеравање развоја и робне 
резерве. Такође, према члану 70. Устава Републике Српске, Народна скупштина Републике Српске 
доноси законе, друге прописе и опште акте. 
 

II УСКЛАЂЕНОСТ СА УСТАВОМ, ПРАВНИМ СИСТЕМОМ И  
 ПРАВИЛИМА НОРМАТИВНОПРАВНЕ ТЕХНИКЕ 
 
 
III  УСКЛАЂЕНОСТ ЗАКОНА СА ПРАВНИМ ПОРЕТКОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ  
 

IV  ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА ЗАКОНА, ДРУГИХ ПРОПИСА И ОПШТИХ АКАТА  
 НА УВОЂЕЊУ НОВИХ, ИЗМЈЕНУ ИЛИ УКИДАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ 
 ФОРМАЛНОСТИ КОЈЕ ОПТЕРЕЋУЈУ ПРИВРЕДНО ПОСЛОВАЊЕ 
 
    

 

V  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 

Подстицање развоја пољопривреде и села врши се из буџетских средстава која за те 
намјене обезбјеђује и одобрава Влада РС, а средства распоређује и додјељује Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске. Значајнија средства за ове намјене 
почињу се издвајати од 2000те године. 
Основ за континуирано обезбјеђење средстава је Закон о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за 
подстицање развоја пољопривреде и села (Сл. гласник РС 43/02, 106/09). Овим законом је 
првобитно било предвиђено да се обезбјеђена средства примарно користе за интервенције у 
пољопривреди путем исплате премија, регреса и суфинансирања различитих програма и 
пројеката, као и инвестиције у пољопривреди путем регресирања камата на кредите одобрене 
пољопривредним газдинствима од стране банака. У каснијим измјенама Закон дефинише да се 
подстицајна средства распоређују у складу са пољопривредном политиком утврђеном у 
Стратегији развоја пољопривреде Републике Српске. 



Стратешким планом развоја пољопривреде и руралних подручја Републике Српске за период од 
2016. до 2020. године донесен у мају ове године предвиђена је примјена новог модела 
финансијске подршке за реализацију политике развоја пољопривреде и руралних подручја.  
Нови модел подстицаја заснива се на следећим принципима: смањење и напуштање мјера које су 
супротне Заједничкој аграрној политици ЕУ; уважавање ограничења која намеће приступање 
Свјетској трговинској организацији; уважавање тржишних принципа и слободе пољопривредних 
призвођача да одлучју шта ће производити и како да продају; постепено осигуравање једнаких 
конкурентских услова као што их имају земље чланице ЕУ, посебно оне у окружењу. У том смислу, 
предвиђено је увођење подршке за мјере за стабилизацију тржишта и др. 
Нови модел подстицаја предвиђа следеће измјене у систему финансијске подршке: прелазак на 
систем производно невезаних плаћања, односно подстицаје по јединици површине и по грлу, 
напуштање директне подршке производњи, подстицаја по јединици инпута (регреси за 
репроматеријале попут вјештачких ђубрива, сјемена и сл.), напуштање подстицаја количински 
везаних за јединицу оутпута, односно количину произведених и/или продатих производа (премије 
за произведено индустријско биље, поврће, воће, месо и сл.), осим премија за млијеко. 
Предности новог модела су: поједностављење модела за практичну примјену; већи обухват 
корисника и већа правичност у дистрибуцији подстицаја (мала пољопривредна газдинства); 
равномјернија расподјела средстава између биљне и сточарске производње. 
 

VI  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА 
 

 ГЛАВА I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ (чл. 1. до 2) дефинише се област која се уређује овим 
законом-врсте и начин коришћења подстицаја за реализацију политике подршке пољопривредној 
производњи и друга питања од значаја за исплату подстицаја, дефиниција и значење појединих 
израза употријебљених у овом закону. 
 

ГЛАВА II - ВРСТЕ И НАЧИН УСМЈЕРАВАЊА ПОДСТИЦАЈА (чл. 3. до 12.) дефинише се врста 
подстицаја, обим, намјена и усмјеравање подстицаја, право на подстицаје, породична 
пољопривредна газдинства, поступак за остваривање права на подстицаје, начин исплате 
подстицаја,обавезе корисника подстицаја, прописује се вођење регистра подстицаја и провођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја у јединици локалне самоуправе.     
 

ГЛАВА III - ПОДСТИЦАЈИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОЛИТИКЕ ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНОЈ 
ПРОИЗВОДЊИ (чл. 13. до 17.) прописују се врсте подстицаја, начин њихове исплате и висину. 
 

ГЛАВА IV - ПОДСТИЦАЈИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОЛИТИКЕ ПОДРШКЕ РЕСТРУКТУИРАЊУ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ (чл. 18. до 22.) дефинише појам подстицаја за јачање конкурентности сектора 
пољопривреде кроз повећање нивоа инвестиција, подстицаја за повећање степена тржишности и 
финализације пољопривредне производње као  и минималне износе за  исплату.   
 

ГЛАВА V – ПОДСТИЦАЈИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА (чл. 23. до 27.) 
дефинише врсте подстицаја за политику руралног развоја,за одрживо управљање природним 
ресурсима и подршке интегралном руралном развоју, као и минималне износе за исплату.    

 
ГЛАВА VI – ПОДСТИЦАЈИ ЗА МЈЕРЕ СИСТЕМСКЕ ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ СЕКТОРА 

ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА (члан 28.) дефинише врсте подстицаја за политику 
руралног развоја, за одрживо управљање природним ресурсима и подршке интегралном 
руралном развоју, као и минималне износе за исплату.    



 
ГЛАВА VII –УПРАВНИ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР (чл. 29. до 31.) прописано је да управни 

надзор над спровођењем овог закона и прописа донесених на основу њега врши Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, а да инспекцијски  надзора над спровођењем овог 
закона и прописа донесених на основу њега врши Републичка управа за инспекцијске послове, 
посредством пољопривредних инспектора и пољопривредних инспектора у саставу јединица 
локалне самоуправе.  
 

ГЛАВА VIII – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ (чл. 32. и 33.) прописани су прекршаји за правна лица, 
предузетнике,  одговорна лица у правном лицу и физичка лица, као и новчане казне које је могуће 
изрицати за одређене прекршаје. 
 

ГЛАВА IX – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ (чл. 34. до 37.) прописан је начин рјешавања 
недовршених поступака, наведени подзаконски акти и рокови за њихово доношење, те 
објављивање и ступање на снагу овог закона. 
 

VII  УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И КОНСУЛТАЦИЈЕ У ИЗРАДИ ЗАКОНА 
 

У изради овог закона учествовали су, осим представника ресорног министарства, 
представници Пољопривредног факултета Бања Лука, Републичке управе за инспекцијске 
послове, Привредне коморе Републике Српске, а консултације су обављене са правним лицима 
заинтересованим за ову област. 

Министарство је организовало стручну расправу о Нацрту закона на којој су учешћа узели 
представници Пољопривредних факултета Универзитета у Бањалуци и Универзитета у Источном 
Сарајеву, Пољопривредног института РС, Ветеринарског института „др Васо Бутозан“, 
Ветеринарско сточарског центра, Привредне коморе РС, Ветеринарске коморе, Коморе инжињера 
пољопривреде РС, Института за генетичке ресурсе РС, Задружног савеза РС, Удружења 
пољопривредних произвођача на нивоу РС (савеза пољопривредних удружења, мљекара, 
узгајивача свиња, воћара, повртара, товљача јунади, живинара, произвођача рибе, пчелара, 
произвођача садног материјала, љековитог биља, винара и виноградара, млинара) као и 
представника Одбора за пољопривреду НСРС. 

На интернет страници овог министарства, а ради достављања примједаба и сугестија, 
Нацрт закона био је доступан јавности. 

 
VIII  ПРОЦЈЕНА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ДОНОШЕЊА ЗАКОНА И  
        ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА  
 

 Спровођење овог закона подразумијева редовно обезбјеђење средстава у буџету 
Републике Српске, којa не могу бити мањи од 6% домаћих прихода буџета Републике Српске. 


