
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – пречишћени
текст („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“ број 2/10), Скупштина
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на 23. редовној сједници одржаној 8. априла
2010. године, у с в а ј а

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОДСТИЦАЈУ

У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ

Члан 1

У Закону о подстицају у пољопривредној производњи ("Службени гласник Брчко
дистрикта Босне и Херцеговине" бројеви 11/06 и 19/07) у члану 1 иза ријечи "у
пољопривредној производњи" додају се ријечи "и руралном развоју".

Члан 2
Члан 2 мијења се и гласи: 

„(1) Рурални развој подразумијева скуп политика, мјера и активности које за циљ имају
свеобухватан економски, социјални и културни напредак становништва руралних
подручја и које се планирају и спроводе уз уважавање принципа одрживог развоја и
очувања и унапређивања квалитета животне средине. 

(2) Подстицај су новчана средства за развој пољопривреде и рурални развој у цијелом
Брчко дистрикту Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Брчко дистрикт БиХ)."

Члан 3

У члану 3 ријечи „Босне и Херцеговине“ мијењају се скраћеницом „БиХ“.

Члан 4

У члану 4 ставу 1 ријечи „Босне и Херцеговине“ мијењају се скраћеницом „БиХ“.

Члан 5

Иза члана 4 додаје са нови члан 4а који гласи

„Члан 4а

(1) Одјељење за пољопривреду, шумарство и водопривреду врши упис правних
лица, предузетника и индивидуалних пољопривредних произвођача (у даљем тексту: 
корисници) на подручју Брчко дистрикта БиХ.

(2) Одјељење за пољопривреду, шумарство и водопривреду успоставља и води
Регистар пољопривредних  газдинстава  и Регистар клијената у Брчко дистрикту БиХ.

(3) Начин и метод уписа у регистре из става 2 овог члана утврђују се на основу
одлуке коју доноси градоначелник Брчко дистрикта БиХ на предлог Одјељења за
пољопривреду, шумарство и водопривреду.”

Члан 6



Члан 5 мијења се и гласи:

„(1)  Право на подстицај имају корисници под условом да:
         а) су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и Регистар клијената у
Брчко дистрикту БиХ или једном од регистара;

   b)  обављају  дјелатност  из области пољопривреде или спроводе мјере политике
руралног развоја у Брчко дистрикту БиХ које обухватају мјере за: повећање
конкурентности, заштиту руралне околине и leader приступ, диверсификацију
активности у руралним подручјима и побољшање квалитета живота у руралним
подручјима;
   c) имају пребивалиште, сједиште или посједују властито пољопривредно

земљиште на територији Брчко дистрикта БиХ;
   d) је већи дио производње намијењен или за продају на тржишту или за
ускладиштење или ће бити потрошен као репродукциони материјал у властитој
производњи или за реализацију пројеката и мјера руралног развоја;
   е)  су испунили обавезе према Брчко дистрикту БиХ по основу:

1) уговора о закупу пољопривредног земљишта у својини Брчко дистрикта
БиХ;

2) уговора о робним кредитима за стеоне јунице;
3) доприноса за здравствено осигурање запослених за правна лица и
4) пореских обавеза за правна лица.

    (2) Корисници остварују право на подстицај на основу захтјева поднесеног Одјељењу за
пољопривреду, шумарство и водопривреду уз услов да испуњавају прописане
критеријуме.

    (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 подстицаја.“

Члан 7

У члану 6 ознака став „(1)“ брише се, а у тачки d) овог члана, интерпункцијски знак
тачка "(.)" замјењује се интерпункцијским знаком тачка и зарез "(;)" и додаје се нова
тачка е), која гласи "е) рурални развој."

Члан 8

У члану 7 ознака став „(1)“ брише се, а у тачки g) интерпункцијски знак тачка "(.)" 
замјењује се интерпункцијским знаком тачка и зарез "(;)" и додаје се нова тачка h) која
гласи "h) рурални развој."

Члан 9

У члану 9 ознака став „(1)“ брише се.
  

    Члан 10
У члану 11 ознака став „(1)“ брише се.

   Члан 11

Члан 18 мијења се и гласи:
”(1) Новчаном казном у износу од 5.000,00 КМ до 15.000,00 КМ казниће се за прекршај
правно лице ако:



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

(2) За прекршај из става 1 овог члана казниће се физичко лице новчаном казном у
износу од 500,00 КМ до 1.500,00 КМ, а одговорно лице у правном лицу новчаном казном
у износу од 1.000,00 КМ до 3.000,00 КМ.

(3) За прекршај, уз новчану казну изриче се и мјера одузимања подстицаја.“

Члан 12

Члан 21 брише се, а члан 22 постаје члан 21.

                                                      Члан 13

Овај  закон  ступа на  снагу  осмог  дана  од дана објављивања у Службеном гласнику
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

Број: 01-02 -207/10 
Брчко, 8. априла 2010. године                                                                                                                          

                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК
  СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

             
                                                                                       Мирсад Ђапо, дипл. правник, c.p.






