
1 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА        НАЦРТ 
ОПШТИНА СТАНАРИ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (»Службени гласник Републике Српске«,  

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 35. Статута општине Станари (»Службени  

гласник општине Станари«, број: 1/15), а у вези члана 2. Правилника о расподјели средстава 

за пољопривредну производњу (»Службени гласник општине Станари«, број:5/15), 

Скупштина општине Станари, на 10. сједници, одржаној ___________, доноси:  

 

 
П Р О Г Р А М  

подстицаја пољопривредне производње за 2016. годину 

 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овим Програмом се прописују услови за расподјелу средстава за пољопривреду, у 

износу 210.000,00 КМ, предвиђених буџетом општине Станари, које морају да испуњавају 

пољопривреднa домаћинства/газдинства за остваривање права на новчане подстицаје и 

помоћи у пољопривреди. 

 

Програмoм подстицаја пољопривредне произвдње се, такође, за сваку врсту 

пољопривредне производње, дефинише документација која се прилаже, минимални 

услови потребни да се остваре подстицајна средства, износ подстицајних средстава, као и 

евентуалне специфичности, везане за процес одобравања подстицајних средстава.  

 

 
Члан 2. 

 
Право на новчане подстицаје имају корисници са пребивалиштем у општини 

Станари, који обављају или намјеравају да покрену пољопривредну производњу на 

подручју општине Станари.  

 

Под „корисником“ се подразумијевају регистрована пољопривредна газдинства и 

нерегистрована домаћинства, која обимом производње, прописаним овим Програмом, 

испуњавају услове за остваривање права на пољопривредне подстицаје.  

 

Захтјев за остваривање права на новчане подстицаје, из овог Програма, мора бити 

читко попуњен и треба да садржи сљедеће податке: 
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1. Презиме и име корисника, мјесто становања, општина, број телефона, број 

личне карте, број текућег рачуна и назив банке код које је отворен рачун; 

2. Податке о врсти подстицаја, за који се Захтјев подноси. 

 
Уз Захтјев се прилажу посебни документи, које прописује овај Програм, 

појединачно, за сваку врсту подстицаја. 
 
 

Члан 3. 
 

Пољопривредна домаћинства/газдинства могу остварити право на директна 

плаћања по једном основу, односно за једну врсту производње, за коју испуњавају услове, 

прописане овим Програмом. 

 
Члан 4. 

 
Уколико се за једну врсту производње не пријави довољан број пољопривредних 

домаћинстaва/газдинстaва, те се, у складу с тим, планирана средства не могу подијелити у 

потпуности, преостали износ средстава се може дислоцирати за ону грану производње гдје 

постоји највећи број примљених захтјева. 

 
ПОДРШКА ПРОИЗВОДЊИ И ДОХОТКУ 
 

Члан 5. 
 

У оквиру подршке производњи и доходку, подршка пољопривредној производњи се 
даје кроз неколико видова подстицаја: 
 

1. Новчани подстицаји текућој производњи у пољопривреди, 
 

2. Подстицаји развоју пољопривредне производње, 
  

3. Подршка јесењој сјетви пољопривредним газдинствима и домаћинствима, којима је 

пољопривредна дјелатност основна дјелатност, а подстичу се с циљем да се утиче 

на обрадивост земљишта на подручју општине. 

 
 

1. Новчани подстицаји текућој пољопривредној производњи 
 

Члан 6. 
 

Укупно планирана средства.................................................................................. 95.000,00  КМ. 
 
Право на подстицај могу остварити сљедећи произвођачи: 
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Произвођачи краставаца, који су у текућој години остварили производњу на 

минималној површини  0,5 дунума, до 200,00 КМ по дунуму, у зависности од броја 

пријављених произвођача. 

 
Максимални износ подстицаја, за ову врсту производње, је 500,00 КМ по 

домаћинству/газдинству.  

 

Право на подстицај имају произвођачи који приложе доказ о набавци садног материјала, 

средстава за заштиту и минералног ђубрива (уговор са откупљивачем) или, изузетно, 

овјерену изјаву о засађеној површини у 2016. години (само за произвођаче који су 

произвели сопствени садни материјал). 

 

Уз Захтјев се прилаже сљедећа документација: 

 Доказ о власништву земљишта на којој се обавља биљна производња или 

уговор о закупу, 

 Доказ о набавци садног материјала, средстава за заштиту и минералног 

ђубрива (уговор са откупљивачем), или, изузетно, овјерену изјаву о 

засађеној површини,  

 Кућна листа, 

 Копија личне карте, 

 Копија картице текућег рачуна. 

 
Захтјев се подноси до 15. јула 2016. године. 
 
Предвиђена средства...............................................................................................10.000,00 КМ. 

 
 
Произвођачи осталог поврћа на отвореном, укључујући и кромпир, који су у текућој 

години остварили производњу на минималној површини 5 дулума, до 100,00 КМ по 

дунуму, у зависности од броја пријављених произвођача. Максимални износ подстицајних 

средстава, по једном кориснику, је 2.000,00 КМ. 

 

Уз Захтјев се прилаже сљедећа документација: 

 Доказ о власништву земљишта на којој се обавља производња или уговор о 

закупу, 

 Кућна листа 

 Копија личне карте, 

 Копија картице текућег рачуна. 

 

Захтјев се подноси до 15. августа 2016. године. 

 

Предвиђена средства............................................................................................10.000,00 КМ. 
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Произвођачи поврћа у заштићеном простору, са површином заштићеног простора од 

минимално 200 м2. Висина подстицаја, за ову врсту производње, износи 1,50 КМ/ м2 

корисне површине заштићеног простора.  

 

Пластеници, који у моменту обраде захтјева не буду у систему производње, неће се 

признавати као пластеничка производња. 

 

Уз Захтјев се прилаже сљедећа документација: 

 Доказ о власништву земљишта на којој се обавља пластеничка производња 

или уговор о закупу, 

 Изјаву о власништву и површини заштићеног простора, 

 Кућна листа 

 Копија личне карте, 

 Копија картице текућег рачуна 

 

Захтјев се подноси до 15. новембра 2016. године. 

 

Предвиђена средства..............................................................................................4.000,00 КМ. 

 

 

Произвођачи воћарскo-виноградарских култура 
 

а) високостаблашице: воћне врсте из реда јабучастог, коштичавог и језграстог воћа, у 
интензивном, плантажном узгоју, на минималној површини од 0,5 ха, са минималним 
бројем садница по хектару предвиђеним за сваку воћну врсту. 

 
Висина подстицаја, за ову врсту производње, износи 80 КМ/0,1 ха.  
 
Предвиђена средства...............................................................................................8.000,00 КМ. 

 
б) засади јагодичастог воћа (малина, јагода, аронија и сл.), минималне површине 0,1 
ха.  

 
Висина подстицаја, за ову врсту производње, износи 120 КМ/0,1 ха.  

 
Предвиђена средства...............................................................................................4.000,00 КМ. 
 

в) плантажни засади винове лозе, минималне површине 0,2 ха. 
 
Висина подстицаја, за ову врсту производње, износи 120 КМ/0,1 ха.  

 
Предвиђена средства...............................................................................................2.000,00 КМ. 
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Комисија, именована од стране начелника општине ће, приликом утврђивања чињеничног 
стања на терену, поред осталог, утврђивати кондиционо стање засађених воћарских и 
виноградарских култура, те засади, за које се утврди одсуство провођења одговарајућих 
агротехничких мјера, неће моћи остварити право на подстицај. 
 
У Захтјеву за подстицај се обавезно наводи врста воћарског засада, површина и број 
стабала. Уколико воћњак има више воћних врста, за сваку воћну врсту се наводи 
површина и број стабала.  
 
Уз Захтјев за подстицај, по основу подтачака а, б и в) прилаже се сљедећа документација: 

 Доказ о власништву земљишта на којој се обавља воћарска производња или 

уговор о закупу са дефинисаним временским трајањем закупа,  

 Кућна листа 

 Копија личне карте, 

 Копија картице текућег рачуна. 

 

Захтјев се подноси до 15. јула 2016. године. 

 
Произвођачи млијека, који предају млијеко откупним станицама и који посједују 
минимално 5 музних грла.  
 
Висина подстицаја, за ову врсту производње, износи 100,00 КМ, по музном грлу. 

 
Уз Захтјев за подстицај се прилаже сљедећа документација: 

 Доказ о реализацији производње (уговор са откупљивачима или неки други 

доказ), 

 Копија потврде о изршеном обиљежавању животиња, са пописом  

идентификационих бројева, 

 Кућна листа 

 Копија личне карте, 

 Копија картице текућег рачуна 

 

Захтјев се подноси до 15. новембра 2016. године.  

 

Предвиђена средства...............................................................................................20.000,00 КМ. 

 

Произвођачи товних свиња, са најмање 8 товних свиња, минималне тежине 100 кг/грлу. 

 

Висина подстицаја, за ову врсту производње, износи 35,00 КМ по комаду. 

 

Уз Захтјев за подстицај се прилаже сљедећа документација: 

 Доказ о реализацији производње (уговор са откупљивачима или неки други 

доказ), 
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 Копија потврде о изршеном обиљежавању животиња са пописом 

идентификационих бројева, 

 Кућна листа, 

 Копија личне карте, 

 Копија картице текућег рачуна. 

 

Захтјев се подноси до 15. новембра 2016. године. 

 

Предвиђена средства................................................................................................ 4.000,00 КМ. 

 
 
Произвођачи товних јунади, са најмање 5 јунади у тову и минималном излазном 
тежином 500 кг/грлу.  
 
Висина подстицаја за ову врсту производње износи 80,00 КМ/грлу. 

 

Уз Захтјев за подстицај се прилаже сљедећа документација: 

 Копија потврде о изршеном обиљежавању животиња са пописом 

идентификационих бројева, 

 Откупни лист или блок са наведеним идентификационим бројем грла и 

тежином грла, за свако откупљено грло, 

 Кућна листа, 

 Копија личне карте, 

 Копија картице текућег рачуна.  

 

Захтјев се подноси до 15. новембра 2016. године.  

 
За товну јунад, испоручену након наведеног рока, пријава за остваривање права на 

подстицај, по овом основу се подноси након доношења Програма расподјеле средстава у 

пољопривреди за 2017. годину, према којем ће се и вршити исплата подстицаја. 

 
Предвиђена средства..................................................................................................6.000,00 КМ 
 
 
Узгајивачи крмача прасилица, са најмање 5 грла у узгоју. 

 

Висина подстицаја, за ову врсту производње, износи 50,00 КМ/грлу. 

 

Уз Захтјев за подстицај се прилаже сљедећа документација: 

 Копија потврде о изршеном обиљежавању животиња са пописом 

идентификационих бројева, 

 Кућна листа 

 Копија личне карте, 

 Копија картице текућег рачуна.  
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Захтјев се подноси до 15. новембра 2016. године. 

 

Предвиђена средства..............................................................................................5.000,00 КМ. 

 

 

Узгој оваца и коза, за стада са најмање 30 грла оваца или коза.  

 

Висина подстицаја, за ову врсту производње, износи 20,00 КМ/грлу. 

 

Уз Захтјев за подстицај се прилаже сљедећа документација: 

 Копија потврде о изршеном обиљежавању животиња са пописом 

идентификационих бројева, 

 Кућна листа, 

 Копија личне карте, 

 Копија картице текућег рачуна.  

 

Захтјев се подноси до 15. новембра 2016. године. 

 

Предвиђена средства...............................................................................................14.000,00 КМ. 

 

 

Производња и узгој пчела, са минимално 15 друштава пчела. 

 

Висина подстицаја, за ову врсту производње, износи 10,00 КМ/пчелињем друштву. 

 

Уз Захтјев за подстицај се прилаже сљедећа документација: 

 Овјерена Изјава којом пољопривредни произвођач – пчелар потврђује да су 

пчелиња друштва његово власништво, 

 Кућна листа, 

 Копија личне карте, 

 Копија картице текућег рачуна.  

 

Захтјев се подноси до 15. новембра 2016. године. 

 

Предвиђена средства...... .....................................................................................5.000,00 КМ 

 

 

Произвођачи бројлера, са минималним капацитетом  5 000 бројлера по турнусу. 

 

Висина подстицаја за ову врсту производње износи 100,00 КМ, по турнусу. 

 

Уз Захтјев за подстицај се прилаже сљедећа документација: 
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 Доказ о реализацији производње (уговор са откупљивачем или неки други 

доказ), 

 Доказ о броју бројлера у турнусу, 

 Кућна листа, 

 Копија личне карте, 

 Копија картице текућег рачуна.  

 

Захтјев се подноси до 15. новембра 2016. године. 
 
Предвиђена средства................................................................................................. 3.000,00 КМ 
 
 

Члан 7. 
 
Након достављања Захтјева и неопходне документације, од стране пољопривредних 

произвођача, Комисија, која ће бити формирана од стране начелника општине, утврдиће 

чињенично стање на терену и о томе сачинити записник. 

 

 

2. Подстицаји развоју пољопривредне производње 

 

Члан 8. 

 

Планирана средства ............................................................................................... 50. 000,00 КМ 

 

Право на средства за заснивање неког вида пољопривредне производње имају 

пољопривредна домаћинства, која обимом производње не испуњавају услове за 

остваривање права на пољопривредни подстицај, према овом Програму, а која, у овом 

обрачунском периоду, намјеравају проширити производњу, као и домаћинства/газдинства 

која желе засновати засад јагодичастог воћа. 

 

Пољопривредна домаћинства/газдинства морају испуњавати предуслове за тражени вид 

подстицаја (опремљеност објектима, радном снагом, механизацијом, могућност 

евентуалног наводњавања и слично, у зависности од врсте производње за коју се тражи 

подстицај).  

 

Право на ову врсту подстицаја имају сљедећа пољопривредна домаћинства/газдинства:  

 

a) пољопривредна домаћинства/газдинства која се баве пластеничком 

производњом у обиму који не испуњава услове за остваривање права на пољопривредни 

подстицај, према овом Програму (површина пластеника мања од 200 м2), а која у овом 

обрачунском периоду изврше набавку пластеника тако да остварују укупну пластеничку 

производњу на површини од најмање 200 м2.  
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Уз Захтјев за подстицај се прилаже сљедећа документација: 

 Овјерена Изјава о првобитној површини пластеника и врсти производње у 

истом, 

 План производње  

 Копија рачуна о набавци нових пластеника, 

 Копија личне карте, 

 Копија картице текућег рачуна.  

 

Исплата средстава за ову врсту подстицаја ће се вршити након истека рока за пријаву и 

обраде свих података. Предвиђена средства ће се распоредити линеарно на квадратуру 

пријављених  пластеника, максимално 500 КМ/100м2 корисне површине пластеника. 

 

Захтјев се подноси до 30. септембра 2016. године. 

 

Предвиђена средства............................................................................................ 10.000,00 КМ 

 

 

б) пољопривредна домаћинства/газдинства која посједују најмање 15 грла 

расплодних оваца, а која намјеравају проширити стадо на минимум 30 грла. 

Набављена грла морају бити старости најмање годину дана. 

 

Уз Захтјев за подстицај се прилаже сљедећа документација: 

 Доказ о поријеклу набављених грла (овјерена изјава, копија отпремнице, 

рачуна и сл.),  

 Копија потврде о изршеном обиљежавању животиња са пописом 

идентификационих бројева, 

 Овјерена Изјава да корисник подстицаја предметна грла, за које остварује 

подстицај, неће отуђити најмање двије године, изузев због здравствених 

проблема, при чему мора обезбиједити потврду ветеринара о угинућу или 

неопходности мјере принудног клања, 

 Копија личне карте, 

 Копија картице текућег рачуна.  

 

Потенцијални корисници ове врсте подстицаја дужни су се, прије набавке додатног броја 

грла, обратити Одјељењу за привреду, друштвене дјелатности и локални економски 

развој, како би надлежна Комисија утврдила постојеће стање. Након комисијског увида, 

подноси се Захтјев за подстицај, са потребним прилозима. 

 

Исплата средстава за ову врсту подстицаја ће се вршити након истека рока за пријаву и 

обраде свих података.  
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Предвиђена средства ће се распоредити линеарно на укупан број пријављених грла, 

максимално 80,00 КМ по грлу. 

 

Захтјев се подноси до 30. септембра 2016. године. 

 

Предвиђена средства............................................................................................... 15.000,00 КМ 

 
 

в) пољопривредна домаћинства/газдинства која посједују најмање 3 крмаче 

прасилице, за најмање 2 супрасне назимице. 

 

Уз Захтјев за подстицај се прилаже сљедећа документација: 

 Копија потврде о изршеном обиљежавању животиња са пописом 

идентификационих бројева, 

 Потврда о извршеном осјемењавању, издата од стране надлежног 

ветеринара 

 Копија личне карте, 

 Копија картице текућег рачуна.  

 

Потенцијални корисници ове врсте подстицаја дужни су се, прије подношења захтјева, 

обратити Одјељењу за привреду, друштвене дјелатности и локални економски развој, како 

би надлежна Комисија утврдила постојеће стање. Након комисијског увида, подноси се 

Захтјев за подстицај са потребним прилозима. 

 

Предвиђена средства ће се распоредити линеарно на укупан број пријављених грла, 

максимално 50,00 КМ по грлу. 

 

Захтјев се подноси до 15. новембра 2016. године. 

 

Предвиђена средства.............................................................................................. 5.000,00 КМ 

 

 

г) пољопривредна домаћинства/газдинства која посједују најмање 4 музне краве, 

за једну стеону јуницу из властитог узгоја или набавку стеоне јунице. 

 

Уз Захтјев за подстицај се прилаже сљедећа документација: 

 Копија потврде о изршеном обиљежавању животиња са пописом 

идентификационих бројева, 

 Потврда о извршеном осјемењавању, издата од стране надлежног 

ветеринара 

 Копија личне карте, 

 Копија картице текућег рачуна.  
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Потенцијални корисници ове врсте подстицаја дужни су се, прије набавке додатног броја 

грла, обратити Одјељењу за привреду, друштвене дјелатности и локални економски 

развој, како би надлежна Комисија утврдила постојеће стање. Након комисијског увида, 

подноси се Захтјев за подстицај са потребним прилозима. 

 

Предвиђена средства ће се распоредити линеарно на укупан број пријављених грла, 
максимално 500,00 КМ по грлу.  
 
Захтјев се подноси до 15. новембра 2016. године. 
 
Предвиђена средства........................................................................................... 10.000,00 КМ 
 
 

д) Пољопривредна домаћинства/газдинства која прошире постојећи или заснују 

нови засад јагодичастог воћа (малина, купина, аронија, јагода) на површини од 

најмање 0,1 ха. 

 

Уз Захтјев за подстицај се прилаже сљедећа документација: 

 Доказ о власништву земљишта на којем ће се засновати или проширити 

воћарска производња или уговор о закупу са дефинисаним временским 

трајањем закупа,  

 Кућна листа, 

 Копија личне карте, 

 Копија картице текућег рачуна.  

 

Потенцијални корисници ове врсте подстицаја дужни су се, прије проширења засада, 

обратити Одјељењу за привреду, друштвене дјелатности и локални економски развој, како 

би надлежна Комисија утврдила постојеће стање. Након комисијског увида, подноси се 

Захтјев за подстицај са потребним прилозима. 

 

Предвиђена средства ће се распоредити линеарно на укупно пријављену новозасађену 

површину, максимално 300,00 КМ/0,1 ха.  

 

Право на ову врсту подстицаја имају и корисници који су остварили право на подстицај, 

по основу постојећег засада. 

 

Захтјев се подноси до 15. новембра 2016. године. 

 

Предвиђена средства............................................................................................. 10.000,00 КМ 
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3. Подстицаји јесењој сјетви и обрадивости земљишта 

 

Члан 9. 

 

Планирана средства................................................................................................. 55.000,00 КМ  

 

Право на подстицај могу остварити произвођачи којима је пољопривредна дјелатност 

једини извор прихода, а који засију минимално 0,5 ха у јесењој сјетви.  

 

Висина подстицаја је до 45,00 КМ/0,1 ха сјетвене површине, у зависности од броја 

примљених захтјева. 

 

Исплата подстицаја се врши по поднесеном Захтјеву, са приложеним доказима и 

утвђивању чињеничног стања од стране Комисије, коју именује начелник општине.  

 

Уз Захтјев за подстицај се прилаже сљедећа документација: 

 Доказ о власништву земљишта са означеном парцелом која је под културом 

или уговор о закупу са наведеном катастарском ознаком парцела,  

 Кућна листа, 

 Копија личне карте, 

 Копија картице текућег рачуна.  

 

Крајњи рок за подношење Захтјева за подстицај за јесењу сјетву је 15. новембар 2016. 

године. 

 

 

НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ВАНРЕДНЕ ПОМОЋИ 

Члан 10. 

Предвиђена средства.................................................................................................5. 000,00 КМ 

Право на новчана средства за ванредне помоћи у пољопривреди имају 

пољопривредна газдинства код којих се процијени да је настала ванредна ситуација, 

узрокована ванредним околностима и ничим изазвана од стране носиоца и чланова 

пољопривредног газдинства и ако се утврди да би ускраћивањем новчане помоћи била 

доведена у питање егзистенција овог пољопривредног газдинства. 

 

Члан 11. 

Новчане помоћи, из претходног  члана, одобравају се на основу Записника о 

утврђеним чињеницама, од стране Одјељења за привреду, друштвене дјелатности и 

локални економски развој општине Станари.  
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Максимални износ новчаних средстава, које подносилац Захтјева може да оствари 
у текућој години, износи 500,00 КМ. 

Захтјеви за ванредне помоћи се достављају до 15. новембра 2016. године. 
 
 
НОВЧАНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ 

 
Члан 12. 

Предвиђена средства..................................................................................................5.000,00 КМ 

Право на новчане интервенције у пољопривреди имају пољопривредна газдинства, 

за која се утврди да реализацијом пројеката у пољопривредној производњи доприносе 

унапрјеђењу привреде општине. 

 

Члан 13. 

 

Новчане помоћи, из претходног  члана, одобравају се на основу Записника о 

утврђеним чињеницама, од стране Одјељења за привреду, друштвене дјелатности и 

локални економски развој општине Станари.  

 

Члан 14. 

Максимални износ новчаних средстава, које подносилац Захтјева може да оствари 

у текућој години, је 1.000,00 КМ. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 15. 

Обраду примљених захтјева и праћење динамике реализације подстицајних 

средстава вршиће Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и локални економски 

развој. 

 

Члан 16. 

 

Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у »Службеном 

гласнику општине Станари«. 

 

Број:                                          ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ: 

Датум:                               _____________________________ 

                        Остоја Стевановић 
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О б р а з л о ж е њ е: 

 

 Правни основ за доношење овог Програма је члан 30. Закона о локалној 

самоуправи (»Службени гласник Републике Српске«, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 

члан 35. Статута општине Станари (»Службени гласник општине Станари«, број: 1/15) те 

члан 2. Правилника о расподјели средстава за пољопривредну производњу (»Службени 

гласник општине Станари«, број: 5/15). 

 Програмом је дефинисана расподјела подстицајних средстава у области 

пољопривреде, појединачно за сваку грану пољопривреде, за коју је Правилником 

предвиђен подстицај, а која ће имати за циљ унапрјеђење пољопривредне производње, на 

подручју општине Станари.  

 

 

 

ОБРАЂИВАЧ:      ПРЕДЛАГАЧ: 

Одјељење за привреду,     Начелник општине 

друштвене дјелатности 

и локални економски развој 


