
 

 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

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

Српске“,  број: 97/16, 36/19 и 61/21) 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  

 

ОДЛУКУ   

о подршци пољопривредним произвођачима због новонастале економске 

ситуације 

 

Члан 1. 

За потребе додатне подршке пољопривредној производњи због новонастале 

економске ситуације која је проузроковала вишеструко повећање вриједности инпута у 

пољопривредној производњи, издвајају се средства у износу 30.000,00 КМ. 

 

Члан 2. 

Средства су предвиђена за подршку прољетној сјетви и подршку нерегистрованим 

домаћинствима која се баве сточарством. 

Члан 3. 

Право на подршку за прољетну сјетву остварује се кроз регресирање дизел горива, за 

количине које су, према подацима пријављеним од стране пољопривредних произвођача у 

АПИФ-у, установљене и обрачунате од стране Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, те исте достављене општинском Одјељењу за привреду и финансије, 

Одсјеку за привреду, пољопривреду, друштвене дјелатности и локални економски развој. 

Висина накнаде за ову намјену износи до 0,40 КМ по обрачунатом литру дизел 

горива. 

Предвиђени износ средстава за ову намјену је 18.000,00 КМ. 

Пољопривредни произвођачи подносе захтјев, уз који прилажу копију личне карте и 

копију текућег рачуна. 

Члан 4. 

Право на подршку домаћинствима која нису регистрована у АПИФ-у, а која се баве 

сточарском производњом, остварују домаћинства: 

 са најмање 2 музна грла (краве), у износу до 60,00 КМ по музном грлу, 

максимално 700,00 КМ по једном домаћинству. Предвиђени износ средстава 

за ову намјену је 7.500,00 КМ, 

 са најмање 20 оваца, у износу до 7,00 КМ по грлу, максимално 400,00 КМ. 

Предвиђени износ средстава за ову намјену је 2.500,00 КМ, 

 са најмање 3 крмаче прасилице, у износу до 40,00 КМ по грлу, максимално 

400,00 КМ. Предвиђени износ средстава за ову намјену је 2.000,00 КМ. 

 

 



 

Члан 5. 

Пољопривредни произвођачи који подносе захтјев према одредбама тачке 4. Одлуке, 

уз исти прилажу копију личне карте, копију текућег рачуна и овјерену изјаву у којој се 

наводи бројно стање грла у домаћинству. 

Начелник Општине ће формирати комисију за провјеру тачности података наведених 

у захтјеву. 

Члан 6. 

У оквиру подршке за домаћинства која се баве сточарском производњом, може се 

остварити подршка по два основа, са укупним износом 1.000,00 КМ. 

 

Члан 7. 

У случају да се за неки од видова подршке, предвиђених овом Одлуком, не пријави 

довољан број корисника, средства се могу дислоцирати за потребе остваривања права на 

подршку за намјену за коју постоји највећи интерес. 

 

Члан 8. 

Захтјеви за подршку пољопривредним домаћинствима из тачке 3. Одлуке се подносе 

до 15.07.2022. године, а из тачке 4. ове Одлуке најкасније до 30.06.2022. године. 

 

Члан 9. 

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

општине Станари“. 

 

Број::01-020-51/22 

Датум:13.05.2022.године 

 

                                             ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                             Денис Стевановић с.р. 


