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РЕПУБЛИКА СРПСКА        

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 на основу члана 35. Статута општине Станари 

(»Службени  гласник општине Станари«, број: 1/15) Скупштина општине Станари, на 05. 

сједници одржаној дана 24.07.2015. године, доноси:  

 

 

ПРАВИЛНИК 

о расподјели пољопривредних средстава за пољопривредну производњу 

за 2015. годину  

 

 

Члан 1. 

 

Овим Правилником прописују се општи услови за расподјелу средстава за 

пољопривреду  предвиђених Буџетом општине Станари, које морају да испуњавају правна 

и физичка лица (у даљем тексту: корисник) за остваривање права на новчане подстицаје и 

помоћи у пољопривреди. 

 

Члан 2. 

 

На основу овог Правилника, Скупштинa општине Станари ће на октобарском 

засиједању донијети  Програм расподјеле средстава у пољопривреди, којим се 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 3. 

 

Право на новчане подстицаје имају корисници са сједиштем у општини Станари, 

који обављају и који намјеравају да покрену пољопривредну производњу на територији 

општине Станари.  

 

Члан 4. 

 

Захтјев за остваривање права на новчане подстицаје из овог Правилника мора бити 

читко попуњен и треба да садржи следеће податке:  
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1. презиме и име корисника, мјесто становања, општина, број телефона, јединствени 

матични број, број жиро-рачуна или број текућег рачуна и назив банке код које је отворен 

рачун,  

2. врста подстицаја за који се захтјев подноси,  

3. копија личне карте,  

4. копија картице текућег рачуна, и  

5. посебне документе који ће бити прописани Програмом расподјеле средстава у 

пољопривреди, појединачно за сваку врсте новчаног подстицаја.  

 

Члан 5. 

 
Право на новчане подстицаје у пољопривреди корисник остварује кроз подршку 

производњи и доходку и ванредне помоћи и интервенције у пољопривреди.  

  

 

Члан 6. 

 

У оквиру подршке производњи и доходку, корисник остварује право на следеће врсте 

новчаних подстицаја:  

 

1. подстицаји за производњу поврћа на отвореном,  

2. подстицаји за производњу поврћа у заштићеном простору (у пластеницима и 

стакленицима),  

3. подстицаји за узгој воћарских култура, 

4. подстицаји за узгој ратарских култура, 

5. подстицаји за узгој музних грла, 

6. подстицаји за производњу товних свиња,  

7. подстицаји за производњу товних јунади,  

8. подстицаји за узгој приплодних крмача,  

9. подстицаји за производњу и узгој оваца и коза,  

10. подстицаји за производњу и узгој пчела, 

11. подстицаји за производњу бројлера. 

 

 

Члан 7. 

 

Право на подстицај за производњу поврћа, воћарских и ратарских култура имају 

корисници који су остварили пољопривредну производњу на сопственим, закупљеним или 

површинама уступљеним на кориштење, о чему се прилаже доказ о власништву, уговор о 

закупу или изјаву о уступању земљишта на кориштење кориснику подстицаја. 
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Члан 8. 

 

Програмом расподјеле средстава у пољопривреди за сваку врсту пољопривредне 

производње дефинишу се услови потребни да се остваре подстицајна средства. 

 

                                                             Члан 9. 

 

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 10. 

 

Новчану помоћ 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 11. 

 

Право на новчане интервенције у пољопривреди имају пољопривредна 

газдинства за која се утврди да реализацијом пројеката у пољопривредној производњи 

доприносе унапрјеђењу привреде општине. 

 

 

Члан 12. 

 

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 13. 

 

Надзор над спровођењем и извршавањем одредби овог Правилника врши Одјељење 

за привреду, друштвене дјелатности и локални економски развој општине Станари. 

 

Члан 14. 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивaња у »Службеном 

гласнику општине Станари«. 

 

 

Број:01-022-805/15      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ: 

Датум:  24.07.2015. године     _____________________________ 

        Остоја Стевановић 


