
 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“,  број: 97/16) и члана 37. Статута општине Станари („Службени  гласник општине 

Станари“, број: 5/17), Скупштина општине Станари, на 12. редовној сједници, одржаној 

13.05.2022. године, доноси  

П Р О Г Р А М   

подстицаја пољопривредне производње за 2022. годину 

 

 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

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

износу 150.000,00 КМ, a које морају да испуњавају пољопривреднa газдинства за 

остваривање права на новчане подстицаје и помоћи у пољопривреди. 

 

Програмом се предвиђају средства за сљедеће намјене: 

 Подршка текућој пољопривредној производњи 

 Средства намијењена за капиталне инвестиције у пољопривредну производњу 

 

Члан 2. 

Право на новчане подстицаје имају корисници са пребивалиштем у општини 

Станари који обављају пољопривредну производњу на подручју општине Станари. 

 

Под „корисником“ се подразумијевају регистрована комерцијална и некомерцијална  

пољопривредна газдинства, те правна лица у чијем је опису дјелатности пољопривредна 

производња, и која обимом производње, прописаним овим Програмом, испуњавају услове 

за остваривање права на пољопривредне подстицаје, уколико неким од чланова није 

другачије одређено.  

 

Корисници могу остварити право на подстицај за текућу производњу по два основа и 

право на подстицај везан за капиталне инвестиције по једном основу. 

 

Члан 3. 

Захтјев за остваривање права на новчане подстицаје мора бити читко попуњен и 

треба да садржи сљедеће податке: 

 презиме и име корисника, мјесто становања, општина, број телефона, број личне 

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

 податке о врсти подстицаја за који се захтјев подноси. 

 

Уз захтјев се, поред потврде из АПИФ-а, копије личне карте и копије картице 

текућег рачуна корисника, прилажу и посебни документи које прописује овај Програм, 

појединачно за сваку врсте подстицаја.  



 

Члан 4. 

Испуњеност критеријума у сваком појединачном случају ће утврђивати комисија 

која сe именује од стране начелника општине.  

Најмање један члан Комисије је службеник задужен за послове пољопривреде. 

Пристигли захтјеви се достављају комисији која из достављене документације 

утврђује испуњеност услова за остваривање права на пољопривредни подстицај. Такође, 

уколико сматра  неопходним, комисија може да изврши и провјеру стања на терену.  

Након обраде предмета и провјере на терену, гдје је то неопходно, комисија 

сачињава записник, а на основу истог и приједлог за додјелу пољопривредног подстицаја. 

Начелник својим потписом даје сагласност на приједлог за додјелу пољопривредног 

подстицаја, те надлежни службеник за послове пољопривреде сачињава закључак о 

исплати пољопривредног подстицаја који се предаје Одсјеку за финансије и буџет. 

 

Изузетно, начелник општине може својом одлуком, а на приједлог и образложење 

комисије, одобрити средства за потребе пољопривредне производње која није наведена у 

овом Програму, а у износу и на начин који предложи комисија. 

 

Члан 5. 

У оквиру овог подстицаја, регистрована породична пољопривредна газдинства могу 

остварити право на директна плаћања по два основа у оквиру подстицаја текућој 

пољопривредној производњи, у максималном износу 3.000,00 КМ за правна лица и 

комерцијална пољопривредна газдинства и 1.500,00 КМ за некомерцијална 

пољопривредна газдинства, уколико неком тачком није другачије одређено.  

 

Члан 6. 

Пољопривредни подстицаји се исплаћују до истека средстава предвиђених за сваку 

намјену понаособ. 

Уколико се за неки од видова подстицаја не пријави довољан број пољопривредних 

произвођача те се, у складу с тим, планирана средства не могу подијелити у потпуности, 

преостали износ средстава може се дислоцирати превасходно за подстицај за капиталне 

инвестиције или за подстицај за који постоји највећи број заинтересованих корисника. 

 

II ПОДРШКА ТЕКУЋОЈ ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ 

Члан 7. 

Произвођачи краставаца корнишона, са приносом најмање 2 тоне по дунуму прве и 

друге класе, остварују право на подстицај у износу до 0,10 КМ по килограму.  

 

Уз захтјев се, поред докумената наведених у члану 2, став 4. овог Програма,  

прилаже сљедећа документација: 

 Копија уговора са откупљивачем, 

 Обрачун испоручених количина прве и друге класе краставаца, издатог од 

стране организатора производње, односно откупљивача. 

Произвођачи нису обавезни доставити потврду о регистрацији газдинства. 



Захтјев се подноси до 15. новембра 2022. године. 

Предвиђена средства   ..........   3.500,00 КМ. 

 

Члан 8. 

Произвођачи осталог поврћа на отвореном, изузев кромпира, који су у текућој 

години остварили производњу на минималној површини 5 дунума, остварују право на 

подстицај до 80,00 КМ по дунуму, у зависности од броја пријављених произвођача.  

Захтјев се подноси до 15. августа 2022. године. 

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

 

Члан 9. 

Произвођачи поврћа у заштићеном простору, са површином заштићеног простора  

минимално 200 м
2 

остварују право на подстицај у износу до 1,00 КМ/м
2 

корисне површине 

заштићеног простора. 

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

признавати као пластеничка производња. 

Уз захтјев се, поред докумената наведених у члану 3. овог Програма,  прилаже изјава 

о власништву и површини заштићеног простора. 

Захтјев се подноси до 15. новембра 2022. године. 

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

 

Члан 10. 

Произвођачи воћарских култура:  

 за високостаблашице из реда јабучастог, коштичавог и језграстог воћа, у 

интензивном, плантажном узгоју, на минималној површини од 0,8 ha, са 

минималним бројем садница по хектару предвиђеним за сваку воћну врсту, 

остварују право на подстицај у износу до 60,00  КМ/0,1 ha, 

 за засаде јагодичастог воћа (малина, јагода, аронија, купина и сл.), минималне 

површине 0,2 ha, остварују право на подстицај у износу 120,00 КМ/0,1 ha. 

 за комбиноване засаде воћа минималне површине 0,5 ha, остварују право на 

подстицај у износу до 70,00 КМ/0,1 ha, 

 за засад шипурка минималне површине 0,1 ha, остварују право на подстицај у 

износу до 100,00 КМ/0,1 ha. 

 

Комисија, именована од стране начелника општине ће, приликом утврђивања 

чињеничног стања на терену, поред осталог, утврђивати кондиционо стање засађених 

воћних култура, те засади за које се утврди одсуство провођења одговарајућих 

агротехничких мјера неће моћи остварити право на подстицај. 

У захтјев за подстицај обавезно се наводи врста воћарског засада, те површина и 

број стабала. Уколико воћњак има више воћних врста, за сваку воћну врсту се наводи 

површина и број стабала.  

Уз захтјев се, поред докумената наведених у члану 3. овог Програма,  прилаже доказ 

о власништву земљишта на коме се обавља воћарска производња или копија уговора о 

закупу, са дефинисаним временским трајањем закупа. 



Захтјев се подноси до 15. новембра 2022. године. 

Предвиђена средства   ..........   13.000,00 КМ. 

 

Члан 11. 

Произвођачи млијека који предају млијеко откупним станицама, остварују право на 

подстицај у износу до 0,10 КМ по литри предатог млијека. 

Уз захтјев за подстицај прилаже се потврда откупљивача о преузетим количинама 

млијека. 

По поднесеном првобитном захтјеву, мјесечно се достављају обрачуни предатих 

количина млијека у 2022. години, најкасније до краја текућег мјесеца за претходни мјесец, 

закључно са 15. децембром 2022. године. 

 

Право на овај вид подстицаја остварују и узгајивачи музних крава који посједују 

најмање 5 грла, а који не предају млијеко откупним станицама, и то у износу до 100,00 

КМ/грлу. 

Произвођачи који не испоручују млијеко откупним станицама подносе један захтјев. 

Захтјев се подноси до 15. новембра 2022. године. 

Предвиђена средства   ..........   17.500,00 КМ. 

 

Члан 12. 

Власници пчелињих друштава, са минимално 30 друштава пчела, остварују право на 

подстицај у износу до 8,00 КМ/пчелињем друштву. 

Уз захтјев се, поред докумената наведених у члану 3. овог Програма,  прилаже 

овјерена изјава којом пољопривредни произвођач – пчелар потврђује да су пчелиња 

друштва његово власништво.  

Захтјев се подноси до 15. новембра 2022. године. 

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

 

Члан 13. 

Произвођачи бројлера, са минималним капацитетом 5000 бројлера по турнусу, 

остварују право на подстицај у износу до 0,04 КМ/кљуну. 

Уз захтјев се, поред докумената наведених у члану 2, став 4. овог Програма,  

прилаже сљедећа документација: 

 Доказ о реализацији производње (уговор са откупљивачем или неки други 

доказ), 

 Доказ о броју бројлера у турнусу.  

Захтјев се подноси до 20. новембра 2022. године. 

Предвиђена средства   ..........   8.000,00 КМ. 

 

Члан 14. 

Узгајивачи крмача прасилица, са најмање 5 грла у узгоју, остварују право на 

подстицај у износу до 60,00 КМ/грлу. 

Уз захтјев се, поред докумената наведених у члану 3. овог Програма,  прилаже доказ 

о бројном стању (увјерење о здравственом стању животиња, овјерена изјава и сл). 



Захтјев се подноси до 15. новембра 2022. године. 

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

 

Члан 15. 

Узгајивачи оваца, за стада са најмање 30 грла, остварују право на подстицај у износу 

до 10,00 КМ/грлу. 

Основно стадо чине женска грла која су дала потомство. 

Уз захтјев се, поред докумената наведених у члану 3. овог Програма,  прилаже доказ 

о бројном стању грла (овјерена изјава и сл.). 

Захтјев се подноси до 15. новембра 2022. године. 

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

 

Члан 16. 

Произвођачи товних јунади, са најмање 5 јунади у тову и минималном тежином 500 

кг/грлу. 

Висина подстицаја, за ову врсту производње, износи до 100,00 КМ/грлу, у 

зависности од броја пријављених произвођача. 

Уз Захтјев за подстицај се прилаже овјерена изјава којом произвођач изјављује да су 

предметна грла његово власништво. 

Захтјев се подноси до 15. новембра 2022. године. 

Предвиђена средства .......... 6.000,00 КМ. 

 

III ПОДРШКА КАПИТАЛНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА 

Члан 17. 

У оквиру овог вида подстицаја предвиђена су средства за сљедеће врсте улагања: 

1. Улагања у пољопривредну механизацију и опрему за сточарску производњу, 

2. Подизање нових воћних засада, 

3. Набавка опреме за наводњавање пољопривредних култура, 

4. Проширење стада, 

5. Изградња или проширење објеката за потребе пољопривредне производње и 

прераде пољопривредних производа, 

6. Подршка органској производњи. 

 

Члан 18. 

Подстицајна средства за ову намјену ће бити одобрена у износу који ће бити 

дефинисан за сваку појединачну врсту улагања, максимално 30% од уложених средстава. 

 

Члан 19. 

(1)   Подстицајна средства за инвестиције у пољопривредну механизацију и опрему за 

сточарску производњу могу остварити пољопривредни произвођачи за куповину: 

1) Једног тракторског прикључка (преса за сијено, сјетвоспремач, пнеуматска 

сијачица или сијачица за стрна жита, расипач минералног ђубрива, утоваривач стајњака, 

растурач стајњака, култиватор за међуредну обраду, фреза, малчер, берач за јагодасто 

воће, ротациона косачица, превртач и сакупљач сијена, вучени силокомбајн, прскалица, 



атомизер, машина за класирање краставаца, моторна леђна прскалица и сл.) или мото-

култиватора са приколицом и прикључцима, 

2) Опреме за говедарске, свињарске, овчарске и живинарске фарме, као и за 

потребе пчеларске производње. 

 

(2) Висина подстицајних средстава за ову намјену износи до 30% од цијене 

купљеног тракторског прикључка или мото-култиватора са приколицом и прикључцима, 

максимално 2. 000,00 КМ и максимално 6.000,00 КМ за набавку опреме из тачке 2) 

претходног става. 

 

(3) Уз захтјев се, поред докумената наведених у члану 3. овог Програма,  прилаже: 

 Овјерена фактура са именом подносиоца захтјева и фискалним рачуном, 

 Овјерена изјава корисника подстицаја да пољопривредну машину (прикључак) 

неће отуђити у периоду од три године.  

 

Крајњи рок за подношење захтјева је 15. новембар 2022. године. 

Планирана средства................ 20.000,00 КМ 

 

Члан 20. 

Право подстицајна средства за набавку садног материјала (воћних садница) у циљу 

проширења постојећих или подизања нових воћних засада имају пољопривредна 

домаћинства/газдинства која у текућој години изврше набавку садног материјала за 

површину од најмање 0,1 ха за јагодичасто и бобичасто воће и 0,3 ха за 

високостаблашице, са минималним бројем садница: 

1. за јабучасто воће најмање 1.500 садница по хектару, 

2. за коштичаво воће најмање 1.000 садница по хектару, 

3. за љешник најмање 400 садница по хектару, 

4. за орах најмање 100 садница по хектару, 

5. за малину најмање 10.000 садница по хектару, 

6. за купину најмање 2.000 садница по хектару, 

7. за аронију и боровницу најмање 2.000 садница по хектару, 

8. за јагоду најмање 34.000 садница по хектару. 

 

Уз захтјев за подстицај, са наведеном површином и локацијом планираног и/или 

постојећег воћног засада се, поред докумената наведених у члану 3. овог Програма,  

прилаже, 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,  

 Копија рачуна о набављеном садном материјалу на име подносиоца захтјева. 

 

Висина подстицајних средстава за ову намјену износи до 30% од цијене набављеног 

садног материјала, максимално 1. 000,00 КМ. 

Захтјев се подноси до 15. новембра 2022. године. 



Планирана средства ............... 4.000,00 КМ 

 

Члан 21. 

Право на подстицајна средства за набавку опреме за наводњавање имају 

пољопривредна газдинства која у текућој години изврше набавку опреме за наводњавање 

(пумпе, цијеви, цријева, тифони и друга опрема за наводњавање), као и за радове на 

бушењу и изградњи бунара. 

Ова врста подстицаја се одобрава корисницима који посједују најмање 1 хектар 

воћњака или 0,5 хектара под повртарским културама. 

 

Уз захтјев се, поред докумената наведених у члану 3. овог Програма,  прилаже: 

 Овјерена фактура са именом подносиоца захтјева и фискалним рачуном, 

 За кориснике који подносе захтјев за бушење и изградњу бунара за потребе 

наводњавања пољопривредних култура потребно је навести податке о броју 

парцеле на којој је планирана или извршена изградња бунара са доказом о 

праву кориштења (посједовни лист, уговор о закупу и копија катастарског 

плана) 

Висина подстицајних средстава за ову намјену износи до 30% од вриједности 

улагања, максимално 2. 000,00 КМ. 

Захтјев се подноси до 15. новембра 2022. године. 

Планирана средства ........... 5.000,00 КМ 

 

Члан 22. 

Подстицајна средства за проширење стада могу остварити пољопривредни 

произвођачи који у текућој години прошире стадо: 

1) Музних крава 

2) Крмача прасилица 

 

1) Право на подстицајна средства за проширење стада музних крава имају 

пољопривредни произвођачи који посједују најмање 3 музна грла и који у текућој години 

изврше улагање у набавку стеоних јуница или су из властитог узгоја произвели исте. 

 

Уз захтјев се, поред докумената наведених у члану 3. овог Програма,  прилаже:  

 Копија потврде о изршеном обиљежавању животиња (пасоша), 

 Потврда о стеоности, издата од стране надлежног ветеринара,  

 Доказ о набавци грла, за грла која нису из властитог узгоја, 

 Овјерена изјава корисника подстицаја да грла која су предмет подстицаја неће 

отуђити у периоду од три године, изузев због здравствених и репродуктивних 

проблема, при чему се обезбјеђује потврда ветеринара о угинућу или 

неопходности принудног клања.  

 

Висина подстицајних средстава за ову намјену износи до 300,00 КМ по грлу, 

максимално 1. 500,00 КМ по кориснику. 



Захтјев се подноси до 15. новембра 2022. године. 

Планирана средства ...…...... 7.300,00 КМ 

 

2) Право на подстицајна средства за супрасне назимице имају пољопривредни 

произвођачи који посједују најмање 5 крмача прасилица и који су у текућој години 

повећали број истих путем набавке нових или из властитог узгоја. 

 

Уз захтјев се, поред докумената наведених у члану 3. овог Програма,  прилаже:  

 Доказ о бројном стању постојећих грла (потврда о проведеним ветеринарским 

мјерама), 

 Потврде о гравидности назимица, издате од стране надлежног ветеринара,  

 Доказ о набавци грла, за грла која нису из властитог узгоја, 

 Овјерена изјава корисника подстицаја да грла која су предмет подстицаја неће 

отуђити у периоду од најмање једне године, изузев због здравствених и 

репродуктивних проблема, при чему се обезбјеђује потврда ветеринара о 

угинућу или неопходности принудног клања.  

 

Висина подстицајних средстава за ову намјену износи до 100,00 КМ по грлу, 

максимално 1. 000,00 КМ по кориснику. 

Захтјев се подноси до 15. новембра 2022. године. 

Планирана средства ...…...... 6.300,00 КМ 

 

Члан 23. 

Подстицајна средства за изградњу и проширење нових објеката за потребе сточарске 

производње и прераде пољопривредних производа могу остварити пољопривредни 

произвођачи који у текућој години изврше улагања у објекте овог типа. 

Уз захтјев се, поред докумената наведених у члану 3. овог Програма,  прилаже:  

 Доказ о власништву над парцелом на којој ће бити изграђен објекат или 

уговор о закупу исте, са дефинисаним временским трајањем закупа, 

 Урбанистичко-технички услови за предметни објекат, 

 Предрачун инвестиције према грађевинском пројекту или премјер и 

предрачун радова израђен од стране овлаштене установе или лица 

грађевинске струке, 

 Банковна гаранција за објекте чија градња није започета. 

Рок за изградњу објеката који су предмет овог подстицаја је 12 мјесеци. 

Уколико комисија за додјелу подстицаја процијени да је то неопходно, са 

корисником подстицаја ће се склопити уговор којим ће се дефинисати права и обавезе 

даваоца и корисника подстицаја. 

Висина подстицајних средстава за ову намјену износи до 30% од вриједности 

улагања, максимално 10. 000,00 КМ по кориснику. 

Захтјев се подноси до 15. новембра 2022. године. 

Планирана средства ...…...... 36.000,00 КМ. 

 



Члан 24. 

Подстицајна средства за цертификацију органске производње могу остварити 

пољопривредни произвођачи који уз захтјев приложе овјерену копију цертификата или 

уговор о цертификацији органске производње склопљен са цертификацијским тијелом, 

овлаштеним од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске. 

Висина подстицајних средстава за ову намјену износи до 30% од вриједности 

улагања, максимално 700,00 КМ по једном газдинству.  

Захтјев се подноси до 15. новембра 2022. године. 

Планирана средства ...…...... 1.400,00 КМ 

 

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 25. 

Корисник подстицајних средстава за којег се утврди да је дао лажне податке, или је 

на било који други начин злоупотријебио подстицајна средства предвиђена овим 

Програмом, дужан је вратити уплаћена средства, те губи право на пољопривредни 

подстицај у наредне 3 (три) године. 

Члан 26. 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објаве у „Службеном гласнику 

општине Станари“. 

 

 

Број:01-020-52/22 

Датум:13.05.2022.године                                                          ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                Денис Стевановић с.р. 


