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На основу члана 23 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине  («Службени 
гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви 1/00, 4/00, 7/04, 20/05 и 24/05), Скупштина 
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине на 25. сједници одржаној 25. јануара 2006. 
године, усваја 

З А К О Н 
О ПОДСТИЦАЈУ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ 

ДИО ПРВИ – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 

Овим  законом  уређује  се  подстицај  у  пољопривредној  производњи:  извор  и  висина 
средстава, лица која  остварују право на подстицај, намјена и коришћење средстава, 
структура подстицаја, надзор над спровођењем закона, казнена и друга питања у вези 
с подстицајима (у даљем тексту: подстицаји). 

Члан 2 

Подстицај у смислу овог закона су новчана средства за унапређивање пољопривредне 
производње која је од интереса за Брчко дистрикт Босне и Херцеговине. 

Члан 3 

Циљ  доношења  овог  закона  је  обезбјеђивање  дугорочних  подстицаја  који  ће 
омогућити  стварање  и  унапређивање  комерцијалне  пољопривредне  производње, 
задржавање становништва на селу и укупни рурални развој у Брчко дистрикту Босне 
и Херцеговине. 

ДИО ДРУГИ – ИЗВОР И ВИСИНА СРЕДСТАВА 

Члан 4 

(1)  Средства  за  подстицај  из  члана  2  овог  закона  обезбјеђују  се  у  буџету  Брчко 
дистрикта Босне и Херцеговине за сваку фискалну годину. 

(2) Висина подстицаја одређиваће се појединачно за сваку буџетску годину и не може 
бити мања од 4.000.000,00 КМ од годишњег буџета Брчко дистрикта БиХ. 

ДИО ТРЕЋИ – КОРИСНИЦИ 

Члан 5 

(1)  Право  на  подстицај  имају    правна  лица,    предузетници  и  индивидуални 
пољопривредни  произвођачи  (у  даљем  тексту:  корисници)  који  испуњавају  сљедеће 
услове:
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a)  обављају дјелатност примарне пољопривредне производње у Брчко дистрикту 
БиХ; 

b)  имају  пребивалиште,  сједиште  или  посједују  властито  пољопривредно 
земљиште на територији Брчко дистрикта БиХ; 

c)  производе за тржиште; 
d)  и испунили су обавезе према Дистрикту. 

(2) Корисници  могу да остваре подстицај, на основу поднесеног захтјева Одјељењу за 
пољопривреду, шумарство и водопривреду. 

(3)  Корисници  који  остваре  право    на    подстицај,  дужни  су  да  добијена  средства 
намјенски користе. 
(4) Одјељење за пољопривреду, шумарство и водопривреду успоставља и уређује базу 
података корисника права на подстицај. 

ДИО ЧЕТВРТИ – НАМЈЕНЕ 

Члан 6 
(1) Подстицај је намијењен за: 

a)  подстицање развоја сточарства, воћарства, ратарства и повртларства; 
b)  регресирање  камата  за  инвестиционе  кредите  у  примарној  пољопривредној 

производњи; 
c)  партиципације за пројекте нових технологија, обавезе и едукације од интереса 

за примарну пољопривредну производњу; 
d)  органску производњу. 

ДИО ПЕТИ – СТРУКТУРА ПОДСТИЦАЈА 

Члан 7 
(1) Средства за подстицај користе се за: 

а)  биљну производњу: ратарство, повртларство и воћарство; 
б)    сточарску  производњу:  говедарство,  свињогојство,  живинарство,  овчарство, 
козарство и осталу сточарску производњу; 
c)  органску производњу; 
d)  капиталне инвестиције; 
e)  регресирање камата за пољопривредне кредите; 
f)  развој стручних институција; 
g)  увођење  нових  технологија  и  култура  у  примарној  пољопривредној 

производњи. 

Члан 8 

(1) Правилник  о начину и  условима  за подстицај  у пољопривредној производњи    за 
текућу годину доноси градоначелник Брчко дистрикта БиХ, на предлог Одјељења за 
пољопривреду,  шумарство  и  водопривреду,  усклађен  са  Општом  политиком 
Скупштине Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту: Правилник).
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(2)  Правилником  се  ближе  утврђује  висина  подстицаја  по  јединици  и  укупна 
вриједност,  општи  и  посебни  критеријуми  за  остваривање  подстицаја,  начин 
остваривања,  те  надзор  и  контрола  њиховог  спровођења,  посебни  услови  које  мора 
задовољити  подносилац  захтјева  да  би  остварио  подстицај,  поступак  за  његово 
остварење, потребну документацију, начин исплате, те обавезе које корисник мора да 
испуни након пријема подстицаја. 

Члан 9 

(1)  Одјељење  за  пољопривреду,  шумарство  и  водопривреду  градоначелнику  Брчко 
дистрикта  БиХ  ће  достављати  извјештај  о  реализацији  подстицаја  на  крају  сваке 
календарске  године  или  периодично  на  захтјев  градоначелника  Брчко  дистрикта 
БиХ. 

Члан 10 

Градоначелник Брчко дистрикта БиХ ће Скупштини Брчко дистрикта БиХ, 
шестомјесечно, два пута годишње, достављати извјештај о резултатима подстицаја. 

Члан 11 

(1) Одјељење за пољопривреду, шумарство и водопривреду  прикупља, обрађује и 
врши провјеру захтјева и документације корисника. 

Члан 12 

(1)  Захтјеви    корисника  достављени  Одјељењу  за  пољопривреду,  шумарство  и 
водопривреду  уводе  се  у  дјеловодник  предмета    и  аката  и  моментом  уписа  постају 
службена документација. 

(2)  Утврђивање  чињеничног  стања  у  фази  производње  на  терену  потенцијалних 
корисника  као  и  у  току  прикупљана  и  обраде  документације,  врше  комисије  за 
подстицај,  пољопривредни  и  остали  инспектори,  односно  службеници  с  посебним 
овлашћењима. 

Члан 13 

(1) Одјељење за пољопривреду, шумарство и водопривреду дужно је сву прописану и 
прикупљену документацију  да архивира и омогући увид у њу приликом контроле од 
надлежних институција. 

(2) Документација из става 1 овог члана мора се чувати најмање пет година за сваку 
буџетску годину. 

Члан 14 

Након  обраде  и  провјере  захтјева  и  документације  градоначелник Брчко  дистрикта 
доноси одлуку о издвајању новчаних средстава за подстицаје.
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ДИО ШЕСТИ – НАДЗОР 

Члан 15 

Надзор над  спровођењем и извршавањем  одредаба  овог  закона  и прописа донесених 
на основу њега врши надлежно одјељење преко инспекција. 

Члан 16 

Корисници  подстицаја  подлијежу  надзору  надлежног  инспектора  и  дужни  су  да  му 
пруже потребне податке и објашњења, омогуће обављање надзора, односно обезбиједе 
услове за несметан рад. 

Члан 17 

Надлежни инспектор у спровођењу надзора саставља записник на лицу мјеста, доноси 
рјешење када је за то овлашћен овим законом и прописима донесеним на основу њега. 

ДИО СЕДМИ – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 18 

(1)  Новчаном  казном  у  износу  од  5.000  КМ  до  10.000  КМ  казниће  се  за  прекршај 
корисници ако: 

a)  остваре подстицај супротно члану 7 овог закона; 
b)  доставе лажне податке ради остварења новчаних средстава за подстицај. 

(2) За прекршај из  става 1 овог члана казниће  се новчаном казном у износу од  2.000 
КМ до 5.000 КМ и одговорно лице у правном лицу. 
(3) За прекршаје, уз новчану казну изрећи ће се и мјера одузимања подстицаја који је 
остварен, односно настао прекршајем. 

Члан 19 

Корисник подстицаја који почини прекршај из члана 7  овог закона неће имати право 
да конкурише  за  било коју врсту подстицаја  за период од пет  година, рачунајући од 
дана доставе правоснажног рјешења. 

ДИО ОСМИ – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 20 

Правилник  за  остваривање  подстицаја  у  пољопривредној  производњи  донијеће 
градоначелник Брчко дистрикта БиХ у року од 30 дана од дана усвајања буџета Брчко 
дистрикта БиХ за фискалну годину. 

Члан 21
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(1)  Одјељење  за  пољопривреду,  шумарство  и  водопривреду  вршиће  упис  и 
регистрацију пољопривредних произвођача на подручју Дистрикта. 

(2)    Одлуку  о  начину  и  методима  уписа  пољопривредних  произвођача  доноси 
градоначелник  Брчко  дистрикта  БиХ,  на  предлог  Одјељења  за  пољопривреду, 
шумарство  и  водопривреду  у  року  од  годину  дана  од  дана  ступања  на  снагу  овог 
закона. 

Члан 22 

Закон  ступа  на  снагу  осмог  (8)  дана  од  дана  објављивања  у  ''Службеном  гласнику 
Брчко дистрикта БиХ''. 

Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а  B o s n a  i  H e r c e g o v i n a 
БРЧКО ДИСТРИКТ  BRČKO DISTRIKT 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  BOSNE I HERCEGOVINE 
СКУПШТИНА БРЧКО 
ДИСТРИКТА 

SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA 

Број: 0020221/06 
Брчко, 25. јануар 2006. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ  БРЧКО  ДИСТРИКТА 

БиХ 

Проф. др Милан Томић


