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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) 

1)Директна подршка сточарској производњи: 

-премија за приплодну стоку 

-премија за млијеко 

-премија за производњу меса – тов 

-подршка пчеларској производњи 

-подршка развоју коњарства 

-мјере за заштиту здравља животиња 

2)Директна подршка биљној производњи 

-премија за произведено и продато воће и поврће, љековито и ароматично 

биље 

-регрес по хектару за биљну производњу 

-регрес по јединици сјетвене површине 

- регрес по јединици сјетвене површине – дизел гориво 

-премија за пшеницу 

-премија за сјеменски материјал 

-премија за садни материјал 

-премија за индустријско биље  

–мјере за заштиту здравља биљака 

-органска производња 

-подршка прехрамбеној индустрији за откуп домаћих сировина 

3)Подршка дугорочном развоју: 
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-инвестиције у пољопривредну механизацију 

-инвестиције у сточарску производњу (објекти и опрема, набавка основног 

стада – стеоне јунице, супрасне назимице, музни уређаји, системи за 

затворену линијску мужу, скрепери, лактофризи, лагуне за стајњак и 

постројења за биогас) 

-инвестиције у биљној производњи (изградњу пластеника и стакленика, 

подизање вишегодишњих засада, противградна мрежа, наводњавање и 

педолошка анализа земљишта) 

-инвестиције у модернизацију постојећих и изградњу нових 

прерађивачких капацитета 

-подршка опремању лабораторија 

-подршка увођењу система квалитета и безбједности хране 

-подршка институционалном јачању (модернизација система противградне 

одбране, АПИФ, израда стратешких докумената, Пољопривредни 

задружни савез РС, ...) 

-подршка изградњи објеката од регионалног значаја 

4)Остале мјере: 

-пословне активности, пољопривредне задруге и удружења 

-подршка сајмовима, изложбама, медијским активностима, студијским 

путовањима, кластерима, унапређењу знања и вјештина 

Порибљавање риболовних подручја и рад рибочуварске службе и СРС РС 

-подршка самозапошљавању агронома 

-интервентне мјере на тржишту и 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) 

 

-подршка организованом откупу поврћа, воћа 

-подршка сточарству 

-подршка подизању нових засада воћа 

-подршка пластеничкој производњи и наводњавању 

-афирмација домаће пољопривредне производње 

-подршка изградњи инфраструктуре 

-средства за ванредне и непредвиђене ситуације (елементарне непогоде и 

сл.) 

-помоћ удружењима 
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-регрес камата на прољетну сјетву и задруге које врше организован откуп 

поврћа и воћа 

-подршка едукацији, презентацији пројаката и посјета сајмовима и 

подршка увођењу сертификоване производње 

-пројекат међуопштинске сарадње (МОС) ''Успостава међуопштинске 

сарадње у сектору пољопривреде на подручју града Бијељина и општина 

Лопаре и Угљевик'' 

-подршка трајним рјешењима ''Ревидиране стратегије за проведбу Анекса 

VII Дејтонског мировног споразума  

 

Бијељина, 29.  јануар 2018. године 


