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  У циљу унапређења пољопривредне производње, Општина Прњавор је за 2019. годину, 
Одлуком о усвајању буџета општине Прњавор за 2019. годину („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 24/18) и Одлуком о усвајању ребаланса буџета општине Прњавор за 2019. 
годину („Службени гласник општине Прњавор“, број 19/19), планирала новчана средства у 
износу од 410.000,00 КМ. Од планираних новчаних средстава по упутству добијеном од стране 
Одјељења за финансије, Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство је на 
располагању имало новчана средства у укупном новчаном износу од 400.000,00 КМ. Наведена 
новчана средства са позиције 414100 ,,Подстицаји пољопривредним произвођачима” могла су се 
користити за подстицаје пољопривредним произвођачима, суфинасирање пројеката у 
пољопривреди, поправку пољопривредног земљишта лошијег квалитета, хемијску анализу и 
контролу плодности земљишта. Носиоци пољопривредног газдинства до 35 година старости 
регистровани у складу са Уредбом о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и Регистар 
корисника подстицајних средстава (“Службени гласник Републике Српске”, број: 30/13, 65/13, 
20/14 и 57/16) имали су право да остваре подстицајна средства увећана за додатних 10 % у 
односу на обрачунату вриједност по једном појединачном захтјеву, такође и жене носиоци 
пољопривредног газдинства регистроване у складу са Уредбом о упису у Регистар 
пољопривредних газдинстава и Регистар корисника подстицајних средстава (“Службени 
гласник Републике Српске”, број: 30/13, 65/13, 20/14 и 57/16) имале су право да остваре 
подстицајна средства увећана за додатних 10 % у односу на обрачунату вриједност по једном 
појединачном захтјеву, под условом да су исте имале регистровано пољопривредно газдинство 
минимално три посљедње године. 

Осим ових новчаних средства обезбијеђена су и новчана средства за потребе дјеловања 
противградне заштите, регресирање камата на пољопривредне кредите и едукацију 
пољопривредних произвођача али на другим буџетским позицијама.  

У овом Извјештају приказаћемо начин утрошка новчаних средстава са тачно 
реализованим новчаним износима по свим буџетским позицијама. 
 

I РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 2019. ГОДИНИ  

 
1. Подстицајна средства за унапређење пољопривредне производње у 2019. години 

 
За развој и унапређење пољопривредне производње на подручју општине Прњавор у 

2019. години, Одлуком о усвајању буџета општине Прњавор за 2019. годину (“Службени 
гласник општине Прњавор”, број 24/18) на позицији 414100 ,,Подстицаји пољопривредним 
произвођачима” планирана су новчана средства у износу од 410.000,00 КМ. 

Према Програму коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње у 
2019. години (,,Службени гласник општине Прњавор”, број 6/19), наведена средства су се могла 
користити за: 

 Развој и унапређење сточарске производње (производња млијека – музне краве, 
производња расплодних јуница, расплодних свиња, оваца, коза, тов јунади, тов свиња и 
тов пилића). 

 Развој и унапређење интегралне повртарске производње на отвореном и у затвореном 
простору (стакленицима, пластеницима и објектима за производњу гљива- шампињона, 
буковаче) и суфинансирање пројеката у пољопривреди. 

 Развој и унапређење интегралне воћарске и виноградарске производње. 
 Развој и унапређење органске пољопривредне производње (млијека, меса, ратарских и 

повртарских производа) на фармама регистрованим за ову врсту производње. 
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 Развој и унапређење пчеларске производње. 
 Хемијску анализу и контролу плодности земљишта.  
 Средства за едукацију пољопривредних произвођача. 
 Новчана средства за оспособљавање и уређење деградираних, запуштених, неплодних и 

пољопривредних  земљишта лошијег квалитета.  
 Средства за исплату обавеза по основу това (јунади, свиња) започетог у току 2018. 

године, а који је завршен у 2019. години. 
 Средства  намијењена за ванредне потребе у пољопривреди (штете причињене од стране 

дивљих животиња (вук, шакал) и паса луталица на сточном фонду и сл.). 
 
Након доношења Одлуке о усвајању ребаланса буџета општине Прњавор за 2019. годину 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 19/19), на овој позицији у буџету такође су 
планирана новчана средства у износу од 410.000,00 КМ. Од планираних новчаних средстава по 
упутству добијеном од стране Одјељења за финансије, Одјељење за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство је на располагању имало новчана средства у укупном новчаном 
износу од 400.000,00 КМ. 

Од укупно ребалансом одобрених средстава за 2019. годину, односно одобрених 
новчаних средстава у збиру четири квартала у износу од 400.000,00 КМ, исплаћена-утрошена су 
новчана средства у износу од 399.852,69 КМ. 
 Наведена средства су утрошена на начин наведен у сљедећој табели. 
 
Табела бр.1. Преглед исплаћених (утрошених) новчаних средстава за унапређење 
пољопривредне производње на подручју општине Прњавор у 2019. години са буџетске позиције 
414100 ,,Подстицаји пољопривредним произвођачима”. 

Ред. 
бр. 

НАЧИН УТРОШКА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ИЗНОС (КМ) 

1. 
Средства за исплату обавеза по основу това (јунад, свиње) 
започетог у 2018. години, који је завршен и исплаћен у 2019. 
години 

 
23.990,00 

2. 
Средства за провођење акције прикупљања и хемијске анализе 
пољопривредног земљишта 4.241,54 

3. Средства за подстицаје по захтјевима из 2019. године 350.247,65 

4. 
Средства за суфинасирање пројеката у пољопривреди реализована 
у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и 
водопривреде РС, у вриједности 10 % пакета опреме 1.493,50 

5. 
Средства за суфинасирање пројеката у пољопривреди-набавка 
пластеника у сарадњи са “Muslim Aid” Сарајево 19.880,00 

 УКУПНО 399.852,69 
 

Средства за подстицање развоја сточарства, пчеларства, воћарства, 
виноградарства, повртарства, суфинансирање пројеката у пољопривреди, љековитог, 
зачинског и ароматичног биља, органске пољопривредне производње, за ванредне потребе 
у пољопривреди и оспособљавање земљишта лошијег квалитета и постављања огледа.  

 
Средства за подстицање развоја пољопривреде подразумијевају једнократне или 

двократне исплате на текуће рачуне подносилаца захтјева у неку од банака које имају филијале 
на подручју општине Прњавор.  
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 По усвајању Програма, Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство је путем 
средстава јавног информисања и одговарајућим лецима информисало пољопривредне 
произвођаче о планираној висини новчаних подстицаја израженој у новцу по јединици мјере, 
условима које пољопривредни произвођачи треба да испуне за одређене производње које су 
предвиђене Програмом подстицаја и роковима за подношење захтјева.  

Подносиоци захтјева за подстицајна средства су у шалтер сали попуњавали  пријавни 
лист у коме су тачно назначене врсте производње за које се подноси захтјев уз који су прилагали 
остале документе наведене у Програму подстицаја за сваку производњу посебно.  
 Комисија за подстицаје је на терену утврђивала чињенично стање на основу чега је 
сачињавала записнике, те је у даљем поступку разматрала комплетиране предмете на основу 
чега су сачињени приједлози закључака и закључци за исплату новчаних средстава по сваком 
захтјеву појединачно. 
 Програмом је предвиђено да се код обраде захтјева за тов (јунади, свиња) сачињавају два 
записника, улазни који прописује тежину и број грла на почетку това и излазни записник којим 
се утврђује да ли је остварен прираст грла прописан Програмом. Обзиром на чињеницу да 
поједине врсте това трају од 4-12 мјесеци стога се и исплата захтјева пролонгира за наведени 
период и у већини случајева улази у сљедећу календарску годину. 

У току 2019. године укупно је запримљено 536 захтјева по свим основама. Од овог броја 
470 захтјева је позитивно ријешено и прослијеђено Одјељењу за финансије на исплату, 33 
захтјева је рјешењем одбијено због не испуњавања неког од услова прописаних Програмом 
(укупан износ по одбаченим-одбијеним захтјевима је 5.716,00 КМ). Преосталих 33 захтјева се 
односе на незавршени товни циклус јунади започет у току 2019. године, а који ће се завршити у 
току 2020. године након чега ће бити стечени услови за исплату и по овим захтјевима (укупан 
новчани износ који је потребно обезбиједити у току 2020. године по овим захтјевима износи 
17.574,80 КМ). 

Тачком 6. став 4. Програма коришћења средстава за унапређење пољопривредне 
производње у 2019. години („Службени гласник општине Прњавор“, број 6/19), прописано је да 
уколико збир свих позитивно ријешених захтјева пријеђе висину укупног новчаног износа који 
ће у току године бити унесен на позицији 414100 “Подстицаји пољопривредним 
произвођачима” подстицајна средства ће се исплатити у проценту остварења буџета за 2019. 
годину на наведеној позицији и реципрочно ће се умањити на свим ставкама односно 
поднесеним захтјевима у текућој години. 

Подстицајна средства која се троше у складу са вриједностима наведеним у уговорима 
закљученим са добављачима, извођачима радова или услуга за активности наведене у овом 
програму, изабраним у складу  са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине (,,Службени 
гласник Босне и Херцеговине”, број 39/14) нису смањивана без обзира на проценат остварења 
буџета. 

Тачком 2. став 3. Програма коришћења средстава за унапређење пољопривредне 
производње у 2019. години („Службени гласник општине Прњавор“, број 6/19), прописано је да 
Програмом подстицаја из буџета за 2019. годину, новчана средства могу да остваре физичка 
лица која су благовремено поднијела захтјеве за тов јунади у 2018. години, а који није завршен у 
години подношења захтјева. Исплата наведених подстицаја не улази у максималан износ 
исплате за 2019. годину. Новчана обавеза по основу това јунади започетог у току 2018. године, а 
који је завршен у 2019. години износи 23.990,00 КМ. Наведени износ подстицаја за ову намјену 
се није додатно умањивао из разлога што се ради о захтјевима из 2018. године, који су већ 
умањени у складу са остварењем буџета за 2018. годину.  

Новчана средства за провођење акције прикупљања и хемијску анализу пољопривредног 
земљишта исплаћена су у фактурисаној вриједности и иста се нису умањивала обзиром на 
чињеницу да се ради о уговореној обавези. Услуга хемијске анализе и контроле плодности 
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пољопривредног земљишта проведена је у складу са Уговором број 01/1-330-91/19 од 
24.04.2019. године закљученим са Јавном установом Пољопривредни институт Републике 
Српске. Овом приликом урађена је хемијска анализа 32 узорка пољопривредног земљишта за 
воћарско - виноградарску производњу и хемијска анализа 31 узорка за ратарско-повртарску 
производњу. Укупно исплаћена новчана средства по овом основу у току 2019. године износила 
су 4.241,54 КМ.  

Као што је то већ наведено новчана средства која су се могла реализовати за подстицаје 
пољопривредне производње по појединачним захтјевима пољопривредних произвођача  
поднесеним у 2019. години са буџетске позиције 414100 (поднесени захтјеви из 2019. године) 
као и за иплату пренесеног това из 2018. године износила су 374.240,14 КМ. Ова средства чине 
разлику укупно одобрених новчаних средстава за ову годину и раније утрошених новчаних 
обавеза створених на основу уговора за хемијску анализу и контролу плодности земљишта, као 
и суфинасирање обавеза кроз два пројекта из области пољопривреде. 
 
Табела бр. 2. Приказ новчаних средстава која су исплаћена по врстама пољопривредне 
производње на подручју општине Прњавор на основу поднесених захтјева из 2019. године.  

Ред. 
бр. 

Назив пољопривредне 
производње 

Број 
поднесених 

захтјева 

Број 
одобрених 
захтјева 

Исплаћена 
средства у 

КМ 

Број грла, 
кошница, садница, 
површина (ha, m2) 

I 
СТОЧАРСКА 
ПРОИЗВОДЊА         

1 Производња млијека 184 177 148.982,40 1.752 

2 
Производња расплодних 
јуница 

26 24 
8.637,50 101 

3 
Производња расплодних 
свиња 

35 35 
22.575,00 519 

4 

Производња товне јунади 
33 захтјева се преноси у 
2020. годину (234 грла), а 4 
захтјева се одбацују 

64 27 

22.535,60 296 
5 Производња товних свиња 5 5 5.383,00 379 

6 
Производња товних пилића 
(бројлерска производња) 

26 25 
14.496,90 1.752.500 

7 Производња оваца 61 61 58.421,20 4.870 
8 Производња коза 3 3 2.470,00 130 

  УКУПНО (1-8) 404 357 283.501,60   
II Пчеларска производња 52 52 17.380,35 3.603 
III Воћарска производња 2 2 2.870,00 Љешник 2.000 сад. 
IV Виноградарска производња  0 0   0,00   

V 
Производња поврћа на 
отвореном простору 

6 6 

16.521,15 

Кромпир 2,3 ha  
Лубеница 12,5 ha 
Паприка 0,40 ha 
Краставци 0,10 ha 
Купус 0,8, ha, 
Мрква 1,00 ha 
Цвекла 0,4 ha 
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VI 
Производња поврћа у 
затвореном простору 
(пластеници, стакленици) 

31 31 
19.430,15 

Пластеници 
15.951,80 m2 
Стакленици 600 m2 

VII 
Подстицаји за органску 
пољопривредну 
производњу 

 0 0  
 0,00   

VIII 
Подстицаји за узгој 
љековитог, зачинског и 
ароматичног биља 

 0 0  
 0,00   

IX 
Средства намјењена за 
ванредне интервентне 
потребе 

31 12 
2.257,05   

Х 

Новчана средства за 
оспособљавање и уређење 
пољопривредних земљишта 
лошијег квалитета 

8 8 

7.331,75   

ХI 

Новчана средства за 
мелиорације 
пољопривредног земљишта 
лошијег квалитета 

0  0  

 0,00   

ХII 

Новчана средства за 
подршку излагачима 
пољопривредних производа 
на сајмовима 

2 2 

955,60   
УКУПНО 536 470 350.247,65   

 
Укупно реализована новчана средства физичким лицима за подстицаје пољопривредне 

производње по захтјевима из 2019. године са  буџетске позиције 414100 износе 350.247,65 КМ. 
  

 Средства за хемијску анализу и контролу плодности земљишта 
 

Активности везане за хемијску анализу и контролу плодности земљишта за ратарске, 
повртарске, воћарске и виноградарске културе као и контролу хемијског састава хумуса трају 
током цијеле године. Упутства за узимање узорака земљишта за анализу пољопривредни 
произвођачи добијају у канцеларијама Одјељења за пољопривреду, водопривреду и шумарство 
општине Прњавор, гдје и достављају своје узорке земљишта за анализу. Анализе испитивања 
вршене су у Јавној установи Пољопривредни институт Републике Српске, а пољопривредни 
произвођачи резултате, препоруку за поправку структурних особина земљишта и ђубрење 
жељене културе добијају у писаној форми.  

Тачком 3.8. Програма коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње у 
2019. години (,,Службени гласник општине Прњавор”, број 6/19), предвиђена су новчана 
средства за провођење акције прикупљања и хемијске анализе пољопривредног земљишта за 
пољопривредне произвођаче са подручја наше општине. Након проведене процедуре за вршиоца 
услуге изабрана је Јавна установа Пољопривредни институт Републике Српске. На основу 
наведеног закључен је Уговор број 01/1-330-91/19 од 24.04.2019. године. За потребе хемијске 
анализе пољопривредног земљишта (ратарско – повртарска анализа, воћарска анализа и анализа 
хумуса) планирана су новчана средства у износу од 7.000,00 КМ. Из буџета за 2019. годину за 
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ове намјене исплаћена су новчана средства у износу од 4.241,54 КМ. Укупно су испитана 63 
узорка земљишта. Од овог броја 31 узорак земљишта се односио на хемијску анализу и 
контролу плодности и препоруку за ратарско - повртарске културе и 32 узорка за хемијску 
анализу и контролу плодности и препоруку за воћарске и виноградарске културе (двије дубине: 
0-30 цм и 30-60 цм).  

 
 Средства за суфинансирање пројеката у пољопривреди реализована у сарадњи са 

Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, у вриједности 10 % пакета 
опреме. 

 
У склопу реализације Пројекта развоја конкурентности у руралним подручјима (RCDP) 

финансираног средствима Међународног фонда за развој пољопривреде (IFAD) а који 
имплементира Јединица за координацију пољопривредних пројеката (APCU) при Министарству 
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Општина Прњавор је у складу са 
тачком 3.4. став 12. Програма коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње 
у 2019. години (,,Службени гласник општине Прњавор”, број 6/19), закључила са 
Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске-Јединицом за 
координацију пољопривредних пројеката, Бања Лука Споразум о суфинансирању пословног 
плана “Кооперантска производња корнишона”, број 01/1-014-122/18 од 01.10.2019. године, те 
Споразум  о суфинансирању пословног плана “Производња краставца корнишона и паприке као 
основа изласка из сиромаштва руралног становништва”, број 01/1-014-122-1/18 од 28.10.2019. 
године.  
 На подручју општине Прњавор учешће у пројекту су имали сљедећи пословни лидери: 
“Esma&SS” Tešanj (Кооперантска производња корнишона), ZZ “Gračanka” Gračanica 
(Производња краставца корнишона и паприке као основа изласка из сиромаштва руралног 
становништва), “Carl Kuehne” d.o.o. Kozarska Dubica (Кооперантска производња корнишона). 
Наведени послови лидери су имали за циљ проширење кооперантске мреже кроз организовање 
производње и откупа краставаца корнишона. 
 Старт-aп пакети су се финансирали на сљедећи начин: 

- 40 % - Пројекат, 10 % - Општина Прњавор и 50 % - Произвођач (жене и млађи од 40 
година имају додатних 10 % подршке из пројекта).  
  

Табела број 3. Списак корисника подстицаја по овом пројекту. 

Ред. 
бр. 

Презиме и име корисника Адреса 
Обрађена површина 

(ha) 

1. Миланковић Божана Велика Илова 0,1 

2. Тривалић Бранкица Велика Илова 0,05 

3. Бурић Зоран Горњи Штрпци 0,1 

4. Радуловић Анђелко Горњи Штрпци 0,2 

5. Петровић Миладин Поповићи 0,05 

6. Нунић Неђељка Поповићи 0,05 

7. Томић Средоје Доњи Вијачани 0,05 

8. Черек Илија Горњи Вијачани 0,05 

9. Стојнић Недељко Доњи Вијачани 0,05 
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10. Вуковић Зоран Доњи Вијачани 0,05 

11. Ђајић Катарина Доњи Вијачани 0,05 

12. Стојановић Веселко Ратковац 0,05 

13. Јењић Јована Доњи Вијачани 0,05 

14. Јењић Душко Доњи Вијачани 0,1 

15. Јањић Недељко Шаринци 0,05 

16. Јењић Драган Доњи Вијачани 0,1 

 
 Након потписивања уговора о производњи краставаца корнишона свим произвођачима је 
обезбијеђен комплетан репроматеријал, који се отплаћивао кроз производ (50 % од укупног 
старт-ап пакета), а откуп цјелокупне произведене количине је био загарантован. 

Учешће Општине Прњавор у пројекту је износило 10 % новчане вриједности улагања у 
производњу краставаца корнишона, односно укупно је износило 1.493,50 КМ. 

 
 Средства за суфинансирање пројеката у пољопривреди-набавка пластеника у 

сарадњи са хуманитарном организацијом “Muslim Aid” Сарајево 
 

Општина Прњавор је у складу са тачком 3.4. став 12. Програма коришћења средстава за 
унапређење пољопривредне производње у 2019. години (,,Службени гласник општине 
Прњавор”, број 6/19), закључила Споразум о сарадњи са Хуманитарном организацијом “Muslim 
Aid” Сарајево, број 01/1-014-19/19 од 04.04.2019. године, те Споразум о сарадњи број 46/19 од 
04.04.2019. године, о учешћу у имплементацији пројекта “Економско оснаживање социјално и 
материјално угрожених особа и младих особа кроз производњу поврћа у пластеницима”. На 
основу споразума Општина Прњавор је донијела Правилник о утврђивању услова, критерија и 
поступака за остваривање права на додјелу пластеника у пројекту “Економско оснаживање 
социјално и материјално угрожених особа и младих особа кроз производњу поврћа у 
пластеницима” (“Службени гласник општине Прњавор”, број 8/19), те објавила Јавни позив за 
предају зaхтjeвa зa дoдjeлу 20 плaстeникa oд 100 m2 сa дoдaтнoм oпрeмoм. Након тога одабрано 
је 20 корисника, којима су додијељени пластеници са додатном опремом.  

На основу расписаног Јавног позива зa прeдajу зaхтjeвa зa дoдjeлу 20 плaстeникa oд 100 
m2 сa дoдaтнoм oпрeмoм путeм суфинaнсирaњa у прojeкту, број 01/1-330-81/19 од 12.04.2019. 
године, те утврђених критерија за бодовање, комисија је сачинила сљедећу ранг листу од 20 
одабраних корисника за додјелу пластеника: 
 
  Табела број 4. Списак изабраних корисника по овом пројекту. 

Ред. 
бр. 

Презиме и име корисника Адреса 
Укупан број 

бодова 

1. Миланковић Божана Велика Илова 24 

2. Љубојевић Биљана Срповци 20 

3. Тубоњић Сања Велика Илова 20 

4. Бећиревић Салим Лишња 20 

5. Старчевић Азра Лужани 19 
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6. Которчић Мехмед Прњавор 19 

7. Томаш Драгана Доњи Штрпци 18 

8. Бијелић Сандра Кремна 18 

9. Косић Бранка Просјек 18 

10. Анчић Слободан Ратковац 17 

11. Маринковић Мира Скакавци 17 

12. Субић Горан Кокори 17 

13. Глигорић Славољуб Горњи Гаљиповци 16 

14. Симић Рада Доња Илова 15 

15. Спасојевић Слободанка Прњавор 14 

16. Субић Обрад Поточани 14 

17. Карановић Зорица Шибовска 12 

18. Ђурић Славица Караћ 12 

19. Крајишник Радмила Горња Мравица 12 

20. Милић Душко Грабик Илова 10 

 
Набавна цијена једног пластеника са додатном опремом износи 2.485,00 КМ. Учешће 

Општине Прњавор у пројекту износи 40 %, односно 994,00 КМ по једном кориснику или 
19.880,00 КМ за цио пројекат. Пакет обухвата набавку пластеника површине 100 m2 са металном 
конструкцијом, ПВЦ фолијом, системом за наводњавање, малч фолијом, садним материјалом, те 
одржавање едукације као и монтажу пластеника на газдинству корисника. Остатак новчаних 
средстава у износу од 40 % је обезбијеђен од стране имплементатора пројекта, а 20 % 
вриједности пакета учествује корисник односно 497,00 КМ. 

Након инсталирања пластеника код одабраних корисника пројекта, Општинa Прњавор је 
извршила плаћање обавеза у складу са потписаним Споразумом о сарадњи, у износу од 
19.880,00 КМ, на рачун организације “Muslim Aid”.   
 

Новчана средства обрађена у тачки 1. су реализована са буџетске позиције 414100 
,,Подстицаји пољопривредним произвођачима”.  
 
 

2. Средства за регресирање камата на пољопривредне кредите 
 

Општина Прњавор дужи временски период регресира камате на кредите који се 
одобравају пољопривредним произвођачима са подручја наше Општине, у банкама које 
општина изабере путем поступка јавних набавки.  

Са овом праксом Општина је започела 2004. године и закључно са 2019. годином 
закључено је петнаест уговора са банкама о кредитирању пољопривредних произвођача са 
подручја наше Општине, гдје је општина Прњавор извршила плаћање припадајућег дијела 
камате на одобрене износе. У току 2004. и 2005. године потписивани су уговори гдје је 
унапријед плаћан цио износ припадајуће камате без обзира на дужину реализације уговора, 
односно плаћене су све камате како за једногодишње тако и за вишегодишње кредите. Након 
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упутства Главне службе за ревизију јавног сектора од 2006. године плаћање камата је вршено 
само за припадајућу годину без обзира о ком периоду реализације се радило што је и видљиво 
из табеле број 9. 

У периоду од 2004. године до 2008. године кредити су кориштени за набавку 
репроматеријала за сјетву и пољопривредну механизацију. Од 2010. године  регресирале су се 
камате за кредите за набавку пољопривредне механизације и опреме за пољопривредну 
производњу из разлога што Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС 
регресира репроматеријал за прољетну и јесењу сјетву. 

Планом буџета за 2019. годину Одјељење је предвидјело новчана средства за регрес 
камата на кредите пољопривредним произвођачима у 2019. години. На овој буџетској позицији 
планирана су и новчана средства у износу неопходном за измиривање обавеза по уговорима из 
претходних година, закљученим са НЛБ Развојном банком.  

Наведена кредитна средства за 2019. годину могла су се користити за набавку:  
- нове пољопривредне механизације (трактор и прикључна оруђа), 
- нове опреме за фарме пилића,  
- нових пластеника (са новом опремом која служи за узгој гајених култура у пластеницима 

системи за наводњавање и опрема за загријавање пластеника) и 
- половне пољопривредне механизације (трактор, берач кукуруза, ролопреса, увијач за 

ролобале, житни комбајн и силокомбајн). 
 
На основу Уговора број 01/1-330-135/19 од 03.06.2019. године, закљученим са НЛБ 

банком а.д. Бања Лука, предвиђена су новчана средства за ове намјене у укупном износу од 
30.000,00 КМ за све три године отплате кредита, односно максимално 5.000,00 КМ за текућу 
годину.  

У току 2019. године на основу наведеног уговора реализовано је осам кредитних захтјева 
и исплаћена је припадајућа камата за 2019. годину у новчаном износу од 991,75 КМ. До краја 
отплате кредитног циклуса од три године отплате неопходно је издвојити новчана средства у 
укупном износу од 5.734,52 КМ.  

У прилогу овог извјештаја (табеле број 8 и 9)  налазе се прегледи банака које су изабране 
у протеклом периоду са: одобреним средствима, припадајућим каматама и бројем корисника 
кредита. 

У току 2019. године за регрес камата на пољопривредне кредите укупно су исплаћена 
новчана средства за ове намјене у износу од 3.762,25 КМ, од чега по Уговору број 01/1-330-
95/16 од 29.03.2016. године, закљученим са НЛБ Развојном банком исплаћен је износ 
припадајуће камате за 2019. годину у износу од 424,14 КМ, Уговору број 01/1-330-85/17 од 
13.04.2017. године, закљученим са НЛБ банком а.д. Бања Лука исплаћен је износ припадајуће 
камате за 2019. годину у износу од 1.864,12 КМ и Уговору број 01/1-330-302/18 од 10.07.2018. 
године, закљученим са НЛБ банком а.д. Бања Лука исплаћен је износ припадајуће камате за 
2019. годину у износу од 482,24 КМ и Уговору број 01/1-330-135/19 од 17.06.2019. године, 
закљученим са НЛБ банком а.д. Бања Лука исплаћен је износ припадајуће камате за 2019. 
годину у износу од 991,75 КМ. 
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Табела бр. 5. Корисници кредитних средстава одобрених у 2019. години у складу са Уговором број 
01/1-330-135/19 од 17.06.2019. године, закљученим са НЛБ банком. 

Ред. 
Бр. 

Име (име оца) и презиме 
корисника кредита 

Мјесто 
становања 

Одобрен 
износ 

кредита 
(КМ) 

Припадајућа 
камата за 
2019. год. 

(КМ)  

Укупан 
износ 

камате 
(КМ) 

1. Драган (Душан) Васић Горња Мравица 15.000,00 201,24 971,22 
2. Лепа (Милутин) Санчанин-Грујић Велика Илова 15.000,00 201,24 971,22 
3. Славиша (Стево) Савић Горњи Штрпци 15.000,00 201,24 971,22 
4. Неђељко (Чедомир) Вујић Скакавци 2.340,00 28,67 53,25 
5. Петко (Новак) Слијепчевић Горњи Смртићи 10.000,00 102,09 647,50 
6. Властимир (Владимир) Усорац Шерег Илова 15.000,00 153,12 971,22 
7. Боро (Урош) Бабић Горњи Штрпци 12.353,50 85,28 799,89 
8. Славољуб (Саво) Глигорић Горњи Гаљиповци 5.390,00 18,87 349,00 

УКУПНО 90.083,50 991,75  5.734,52 
 

Новчана средства за ове намјене су исплаћена са буџетске позиције 416100 ,,Регресирање 
камата на пољопривредне кредите”. 
 

3. Средства за едукацију пољопривредних произвођача 
 

Едукацију пољопривредних произвођача Одјељење је вршило континуирано током 
године како самостално тако и у сарадњи са екстерним сарадницима са Пољопривредног 
факултета, Пољопривредног института, из Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде РС, односно Ресора за пружање стручних услуга у пољопривреди - Подручна 
јединица Бања Лука, као и у сарадњи са дистрибутерима сјемена и производа у пољопривреди 
који имају своја представништва на подручју Републике Српске. 

 За ове намјене у току године исплаћено је 2.574,00 КМ. Ова средства су утрошена на 
одлазак пољопривредних произвођача на: Међународни сајам пољопривреде у Нови Сад и 
Међународни сајам пчеларства у Београд – Ташмајдан.  

За потребе ангажовања екстерних предавача нису трошена новчана средства. Без обзира 
на наведено одржана су едукативна предавања из области ратарске, повртарске, пчеларске и 
сточарске производње.  

Новчана средства за ове намјене су исплаћена са буџетске позиције 412700 ,,Едукација 
пољопривредних произвођача”. 
 

4. Средства за потребе функционисања Противградне заштите-превентиве 
Републике Српске 

 
У циљу заштите пољопривредне производње и осталих материјалних добара од 

елементарних непогода у 2007. години изграђен је систем противградне заштите, који чини 
седамнаест противградних станица  распоређених на сљедећим локалитетима: Горњи Хрваћани, 
Орашје, Чивчије, Горња Мравица, Срповци, Ратковац, Дренова, Доњи Вијачани, Грабик Илова, 
Шибовска, Печенег Илова, Горњи Палачковци, Доњи Штрпци, Горњи Штрпци, Доњи 
Поповићи, Кулаши и Присоје. 

Почетком марта 2019. године започето је успостављање система веза и комуникација, 
извожењем на терен и укључивањем у рад репетитора, у циљу што брже припреме класичног 
система за предстојећу противградну сезону. Током марта 2019. године, ускладиштене ракете, 
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преостале из сезоне 2018. године су прегледане од стране техничке екипе 
произвођача те су са истих уклоњени сви евидентни недостаци, чиме су исте стекле услове за 
даљњу експлоатацију те је осим ових извршена и набавка ракета за предстојећу противграду 
сезону те је по једној противградној станици у просјеку обезбијеђено 12 противградних ракета. 
Након ових активности услиједило је и пуштање у рад класичних 218 противградних 
станица на терену 26 локалних управа на сјеверном дијелу Републике Српске, Брчко дистрикта 
БиХ и Федерације БиХ, што је и завршено до краја марта. У истом времену је припремљен и 
радар ПРВ-11 на ППЦ Нова Топола, као и радар DWSR-3501C инсталисан на Радарском центру 
(РЦ) Борја. У 2019. години, у оквиру противградне превентиве, планирано је да сезона почне са 
укупно 218 класичних противградних станица (ПГС), 24 аутоматске противградне станице 
(АПГС) и 35 приземних генератора сребро-јодида, што је и остварено. У сезони је број 
противградних станица и увећан за једну класичну противградну станицу (Општина Градачац,) 
те 11 аутоматских противградних станица (Град Градишка, Општина Козарска Дубица и 
Општина Костајница). Противградне станице су размјештене на територији 28 локалних управа, 
укупне брањене површине од преко 1.161.600 хектара. 

Метеоролошку ситуацију током противградне сезоне 2019. године, карактерисала је 
натпросјечно нестабилна атмосфера са великим бројем падавинских дана и излучивање 
падавина у виду јаких пљускова, праћених олујно-грмљавинским невременом са градом и 
суградицом. Појава градоносне облачности, је била чешћа у односу на вишегодишњи просјек 
али нешто мања у односу на претходну 2018. годину. Истиче се појава јаких олујних вјетрова 
који су наносили значајну штету на имовини и усјевима на појединим дијеловима брањене 
територије, а што је нарочито било изражено уз ријеке Саву и Дрину. Хладнији и кишовитији 
почетак сезоне у априлу и мају, нису доводили до развоја јаких нестабилности атмосфере. 
Загријавање атмосфере током јуна те први фронтални продори хладних и влажних ваздушних 
маса довели су до појаве значајнијих градоносних процеса на које су исти одговорили врло 
успјешно. Током априлског дијела сезоне, забиљежена су 4 дана са нестабилном атмосфером, а 
током једног од њих је методолошки било потребно користити противградне ракете. 
Нестабилности током маја, забиљежене у 10 дана активности, су захтијевале да се током 2 дана 
дејствује са противградним ракетама, када су процеси били са задовољеним, методолошким 
критеријумима градоопасности. Током јуна је усљед загријавања атмосфере дошло до значајног 
појачања интензитета градоносних процеса те су нестабилности регистроване током укупно 14 
дана, од чега је дејствовано ракетама током 12 дана у којима су били задовољени критеријуми 
градооопасности. У јулу је метеоролошка ситуација била слична ситуацији из јуна, када је 
забиљежено 10 дана са нестабилностима те је дејствовано противградним ракетама у току 8 
дана. У току мјесеца августа је настављен тренд нестабилне атмосфере над брањеним подручјем 
те је забиљежено 9 дана са нестабилном атмосфером, од чега су методолошки критеријуми за 
кориштење противградних ракета били задовољени у току 7 дана. Стабилизација времена и 
смиривање атмосфере започиње током септембра када су забиљежена 3 дана са 
нестабилностима, од чега су током 2 дана кориштене противградне ракете, док су у првој 
половини октобра нестабилности у потпуности изостале. 

У сезони 2019. године се како је раније поменуто располагало са 12 
ракета по једној класичној противградној станици, што је омогућило несметано провођење 
активности заштите од града и адекватне одговоре на све изазове које је нестабилна атмосфера 
стављала пред оперативни тим Противградне превентиве а у складу са споразумом о сигурности 
летења са БХАНСА-ом, који подразумјева постојање одобрења контроле лета за кориштење 
противградних ракета а у циљу безбједности летења. 

Током сезоне заштите од града 2019. године цјелокупан систем Противградне превентиве 
је активиран током 50 дана, дакле нешто мање од прошлогодишње сезоне али више од 
вишегодишњег просјека рада. У току 32 дана развој метеоролошке ситуације захтјевао је 
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употребу противградних ракета (27. април, 23. и 29. мај, 02, 03, 04, 05, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25. и 
27. јун, 02, 07, 08, 09, 13, 18, 26. и 27. јул, 02, 03, 08, 13, 24, 25. и 26. август те 02. и 07. 
септембар) а током 18 дана је вршено активно радарско праћење потенцијално градоносне 
облачности (25, 26. и 28. април, 01, 03, 04, 12, 13, 18, 20. и 22. мај, 19. и 24. јун те 04. и 28. јул, 
23. и 27. август те 09. септембар), када су методолошки критеријуми били недовољни за 
испаљивање противградних ракета. У свим данима са дејствима је дјеловано методолошки 
исправно, са довољном количином противградних ракета а у складу са дозволама за кориштење 
противградних ракета у ваздушном простору, добијеним од контроле лета. У току 32 дана са 
дејствима испаљено је 135 противградних ракета.  

 У току 2019. године извршено је плаћање обавеза по уговору број 01/1-330-14/19 од 
01.02.2019. године  за услуге противградне заштите, у износу од 51.000,00 КМ.   

Наведена новчана средства су у цјелости исплаћена на жиро рачун ЈП ,,Противградна 
превентива Републике Српске” а.д. Градишка која су даље распоређена на сљедећи начин: 

а) Накнада за рад седамнаест (17) руковаоца у сезони 2019. године у износу 1.100,00 КМ 
нето по руковаоцу плус припадајући порези и доприноси што са истим чини 1.232,00 КМ по 
једној станици-стрелцу, и 

б) Трошкови текућег одржавања 17 противградних станица и  трошкови стручних услуга 
за рад 17 противградних станица на територији општине Прњавор у износу од 1.768,00 КМ по 
једној станици, што у збиру (а+б) укупно чини 3.000,00 КМ по једној противградној станици. 
 

Табела бр. 6. Преглед дејстава и испаљених ракета по противградним станицама на 
подручју општине Прњавор у току 2019. године. 

 
Новчана средства за ове намјене су исплаћена са буџетске позиције 412700 ,,Трошкови 

противградне заштите”. 
 
 

Ред. 
бр. 

ПГС Мјесто 
Исправне 

ракете 
Неисправне 

ракете 

Број 
испаљених 

ракета 

Број 
дејстава 

1. 160 Горњи Хрваћани 3 0 3 2 
2. 161 Орашје 5 0 5 3 
3. 162 Чивчије 10 0 10 5 
4. 163 Горња Мравица 5 0 5 4 
5. 164 Срповци 8 0 8 4 
6. 165 Ратковац 9 0 9 3 
7. 166 Дренова 13 0 13 6 
8. 167 Доњи Вијачани 1 0 1 1 
9. 168 Грабик Илова 12 0 12 5 

10. 169 Шибовска 6 0 6 3 
11. 170 Печенег Илова 13 0 13 5 
12. 171 Горњи Палачковци 6 0 6 3 
13. 172 Доњи Штрпци 9 0 9 4 
14. 173 Горњи Штрпци 12 0 12 5 
15. 174 Доњи Поповићи 12 0 12 5 
16. 175 Кулаши 7 0 7 3 
17. 176 Присоје 4 0 4 3 

УКУПНО 135 0 135 64 
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Рекапитулација укупно исплаћених (утрошених) новчаних средстава из буџета 
Одјељења за унапређење пољопривредне производње за 2019. годину 

 
Табела бр. 7. Преглед укупно исплаћених (утрошених) новчаних средстава за унапређење 
пољопривредне производње на подручју општине Прњавор у 2019. години са свих 
расположивих буџетских позиција Одјељења.  

РЕД. 
БР. 

НАЗИВ И БУЏЕТСКА ПОЗИЦИЈА ИЗНОС (КМ) 

1. ,,Подстицаји пољопривредним произвођачима” (буџетска 
позиција 414100) 

 
399.852,69 

2. ,,Регресирање камата на пољопривредне кредите”  (буџетска 
позиција 416100) 

 
3.762,25 

3. ,,Едукација пољопривредних произвођача”  (буџетска 
позиција 412700) 

 
2.574,00 

4. ,,Трошкови противградне заштите”  (буџетска позиција 
412700) 51.000,00 

УКУПНО 457.188,94 
  
 

II РЕАЛИЗАЦИЈА РЕПУБЛИЧКИХ ПОДСТИЦАЈА 
 

Одјељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство је активно учествовало у 
праћењу и реализацији републичких подстицаја у пољопривреди. Одјељење је израдило летке и 
током цијеле године упознавало пољопривредне произвођаче о условима, начину и потребној 
документацији, те пружало помоћ у писању захтјева и припреми документације за остваривање 
права на новчане подстицаје.  

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске донијело је 
Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и 
села („Службени гласник Републике Српске“, број: 18/19, 35/19, 51/19, 74/19, 87/19, 98/19 и 
102/19) и Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за капиталне 
инвестиције у пољопривредној производњи у 2019. години („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 31/19 и 87/19) на основу којих су пољопривредни произвођачи подносили своје 
захтјеве, а Одјељење активно учествовало у припреми и прегледу захтјева као и свих видова 
стручне помоћи код реализације истих. 

Највећи број захтјева за остваривање права на новчане подстицаје у пољопривреди у 
2019. години односили су се на: набавку пољопривредне механизације, премија за тов бројлера, 
тов свиња, тов јунади, расплодних оваца, премије за кравље млијеко, премије за производњу 
меркатилне пшенице, изградњу намјенских објеката-пластеника, набавка опреме-музни уређаји, 
подизање вишегодишњих воћних засада, накнада штета по разним основама као и набавке дизел 
горива по регресираној цијени за прољетну и јесењу сјетву и сл. 
 Према Правилнику о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој 
пољопривреде и села захтјеви за остваривање права на регрес прољетне и јесење сјетве односно 
набавке дизел горива по регересираним цијенама подношени су путем општинских органа. 
Одјељење је обрадило 720 захтјева и издaло исти број захтјева-потврда на основу којих је код 
дистрибутера дизел горива исто и преузимано.  

Осим горе наведених обрађено је и 148 захтјева за остваривање права подстицајна 
средства за производњу меркантилне пшенице на површини од 1,50 хектара по једном 
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пољопривредном газдинству. Такође је обрађено 5 захтјева за остваривање права на подстицајна 
средства за производњу меркатилне соје на минималној површини од 1,00 хектара. 

Осим овог битно је напоменути да се Одјељење активно укључило и у процес 
регистрације пољопривредних газдинстава који се проводи у складу са Уредбом о упису у 
Регистар пољопривредних газдинстава и Регистар корисника подстицајних средстава 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 30/13, 65/13, 20/14 и 57/16), путем Агенције за 
посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ-а), као и поступак обавезног 
годишњег ажурирања уписаних података (стање обрадивих пољопривредних површина са 
врстом засијане-засађене културе као и бројно стање сточног фонда по врстама) свих 
регистрованих пољопривредних газдинстава. На подрчју наше општине регистровано је 2574 
пољопривредних газдинстава, а улога Одјељења се огледа у попуњавању неопходних образаца у 
горе наведеним активностима као и информисању пољопривредних произвођача о обавезама 
које проистичу на основу уписа и регистрације путем АПИФ-а. 
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ПРИЛОГ: који се односи на регресирање камата на пољопривредне кредите (табеле број 8 и 9) 
 

Табела бр. 8. Преглед активних уговора по банкама са одобреним износима кредита и висинама камата   

Ред.
бр. 

 
Назив банке 

Одобрена 
новчана 

средства  (КМ) 

Камате 
2016.год.  

(КМ) 

Камате 
2017.год.  

(КМ) 

Камате 
2018.год.  

(КМ) 

Камате 
2019.год.  

(КМ) 
1. НЛБ банка (2016. год.) 91.080,00 1.703,89 3.588,32 1.932,55 424,14 
2. НЛБ банка (2017. год.) 83.611,00 0,00 782,54 3.287,61 1.864,12 
3. НЛБ банка (2018. год.) 15.000,00 0,00 0,00 153,12 482,24 
4. НЛБ банка (2019. год.) 90.083,50 0,00 0,00 0,00 991,75 

УКУПНО 297.774,50 1.703,89 4.370,86 5.373,28 3.762,25 
 

Табела број: 9. Рекапитулација новчаних износа по банкама од 2004. до 2019. године са бројем корисника 
Ред.
број 

Назив банке Број уговора/датум Одобрена 
средства (КМ) 

Број корисника 
кредита 

Укупне камате 
(КМ) 

 1. ЛХБ (ВБ) - 446.982,00 133 54.167,00 
2. ЛХБ - 449.214,00 141 50.000,00 
3. Raiffeisen bank 01/1-330-25/06 од 19.04.2006. 203.163,14 88 21.693,13 
4. ЛХБ 01/1-330-26/07 од18.04.2007. 359.658,26 38 42.470,94 
5. Бобар  01/1-330-94/08 од 15.05.2008. 1.050.109,14 105 108.600,74 
6. UniCredit Bank 01/1-330-256/09 0,0 0 0,00 
7. Balkan inv. bank 01/1-330-120/10 од 26.08.2010.  95.250,00 9 9.147,62 
8. НЛБ Развојна банка 01/1-330-480/11 од 28.09.2011. 219.427,10 24 23.003,18 
9. НЛБ Развојна банка 01/1-330-132/13 од 12.06.2013.  212.941,95 22 21.909,67 
10. НЛБ Развојна банка 01/1-330-170/14 од 23.05.2014.  285.884,80 27 28.323,83 
11. НЛБ Развојна банка 01/1-330-321/15 од 29.06.2015.  177.371,00 17 16.153,79 
12. НЛБ банка 01/1-330-95/16 од 29.03.2016.  91.080,00 10 7.648,90 
13. НЛБ банка 01/1-330-85/17 од 13.04.2017.  83.611,00 8 6.445,01 
14. НЛБ банка 01/1-330-302/18 од 10.07.2018.  15.000,00 1 971,22 
15. НЛБ банка 01/1-330-135/19 од 03.06.2019.  90.083,50 8 5.734,52 

УКУПНО  3.779.775,89 631 369.268,65 
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ПРИЛОГ: Табеларни преглед корисника подстицајних средстава (физичких лица) којима су 
новчана средства исплаћена из буџета за 2019. годину (табеле број 10 и 11).  
 
Табела бр. 10. Корисници подстицајних средстава за тов јунади који су захтјеве поднијели у 
2018. години, а новчана средства наплатили у 2019. години, након завршетка товног циклуса.  

 

Ред. 
број 

Презиме (име родитеља) и име Мјесто Врста подстицаја 
Износ  

средстава 
(КМ) 

1. Ђумић (Драган) Перица Поточани 
Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (11 грла) 880,00 

2. Репић (Манојло) Ранко Гајеви 
Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (9 грла) 720,00 

3. Шпанић (Драган) Жељко 
Горњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (6 грла) 480,00 

4. Васић (Богољуб) Ранко Околица 
Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (11 грла) 880,00 

5. Радоњић (Славко) Зоран Околица 
Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (7 грла) 560,00 

6. Љубојевић (Грујица) Живојин Црквена 
Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (7 грла) 560,00 

7. Станић (Саво) Славиша 
Грабик 
Илова 

Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (13 грла) 1.040,00 

8. Спахић (Мехмед) Џевад Лишња 
Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (7 грла) 560,00 

9. Главендекић (Божо) Винка Парамије 
Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (5 грла) 440,00 

10. Ђурић (Средо) Ранко 
Доњи 
Вијачани 

Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (7 грла) 560,00 

11. Вученовић (Остоја) Живко Орашје 
Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (14 грла) 1.120,00 

12. Васић (Душан) Драган 
Горња 
Мравица 

Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (12 грла) 960,00 

13. Живковић (Радован) Милорад Вршани 
Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (6 грла) 480,00 

14. 
Малешевић (Живојин) 
Љубиша Вршани 

Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (10 грла) 800,00 

15. Жунић (Томислав) Милорад Чорле 
Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (9 грла) 720,00 

16. Ћорић (Невенко) Ранка Кокори 
Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (5 грла) 440,00 

17. Шпањић (Спасоје) Стојко 
Горњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (6 грла) 480,00 

18. Лепир (Радован) Жељко 
Горњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (7 грла) 560,00 

19. Глигорић (Саво) Славољуб 
Горњи 
Гаљиповци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (5 грла) 400,00 
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20. Јовичић (Недељко) Свето Дренова 
Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (6 грла) 480,00 

21. Јањић (Анђелко) Драган Брезик 
Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (5 грла) 400,00 

22. Вујасиновић (Васлија) Сретко Шаринци 
Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (6 грла) 480,00 

23. Дунић (Сулејман) Сафет Гајеви 
Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (6 грла) 480,00 

24. 
Марић-Тубоњић (Живојин) 
Горана Црквена 

Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (6 грла) 576,00 

25. Малешевић (Раско) Небојша Чивчије 
Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (8 грла) 566,00 

26. Јевђић (Чедо) Ђурађ 
Доњи 
Гаљиповци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (8 грла) 640,00 

27. Миљковић (Зоран) Нина Чорле 
Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (8 грла) 768,00 

28. Ђурић (Глиго) Саво Дренова 
Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (5 грла) 400,00 

29. Драгојевић (Перо) Драган Хрваћани 
Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (10 грла) 880,00 

30. Игњатић (Недељко) Гојко 
Горњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (5 грла) 400,00 

31. Мујанић (Фахир) Алибег Лишња 
Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (12 грла) 960,00 

32. Шарчевић (Радован) Милорад Кремна 
Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (8 грла) 640,00 

33. Топић (Боро) Синиша 
Горњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (5 грла) 400,00 

34. 
Маринковић (Крстан) 
Славиша Скакавци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (6 грла) 480,00 

35. Маринковић (Чедо) Зоран Чивчије 
Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (7 грла) 560,00 

36. Грујић (Симеун) Живојин 
Доњи 
Гаљиповци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (6 грла) 480,00 

37. Бијелић (Бошко) Сандра Кремна 
Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (7 грла) 560,00 

38. Прерадовић (Милан) Лука Вршани 
Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (8 грла) 640,00 

39. Гатарић (Станоја) Миладин 
Горњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (7 грла) 560,00 

УКУПНО 23.990,00 
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Табела бр. 11. Корисници подстицајних средстава који су захтјеве поднијели у 2019. години и 
којим су новчана средства исплаћена у истој години. 
 

Ред. 
број 

Презиме (име родитеља) и 
име 

Мјесто Врста подстицаја 
Износ 

средстава
(КМ) 

1. Васић (Миленко) Зоран 
Горњи 
Смртићи 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (5 грла) 430,00 

2. Радић (Гојко) Дарко 
Горњи 
Смртићи 

Подстицаји за сточарску 
производњу: тов пилића (108000 
бројлера у току године) 573,00 

3. 
Игњатић (Костадин) 
Петар 

Доњи 
Палaчковци 

Подстицаји у пчеларству (55 
кошница) 264,00 

4. 
Кузмановић (Томо) 
Милена 

Горњи 
Гаљиповци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне свиње (15 
грла) 709,50 

5. Петковић (Марко) Милош Околица 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (5 грла) 430,00 

6. Јовљевић (Ратко) Богољуб Шаринци 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (5 грла) 430,00 

7. Миладић (Перо) Миломир Просјек 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (7 грла) 602,00 

8. Савковић (Недељко) Божо Кремна 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (5 грла) 430,00 

9. Живковић (Бранко) Нада Вршани 
Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (40 грла) 616,00 

10. 
Василић (Новак) 
Гостимир Вршани 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (5 грла) 430,00 

11. Дујаковић (Теодор) Мирко 
Доњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (6 грла) 516,00 

12. Кесер (Љубомир) Славко 
Горњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (7 грла) 602,00 

13. Бурић (Милан) Мирко 
Доњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (200 грла) 2.800,00 

14. 
Живанић (Милорад) 
Златан 

Горњи 
Смртићи 

Подстицаји за сточарску 
производњу: тов пилића (50000 
бројлера у току године) 573,00 

15. 
Митровић (Љубо) 
Тихомир Пураћи 

Подстицаји у пчеларству (40 
кошница) 192,00 

16. Санчанин (Владо) Богдан 
Грабик 
Илова 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (7 грла) 602,00 

17. Ђумић (Здравко) Милош Хрваћани 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (5 грла) 430,00 

18. 
Драгојевић (Бошко) 
Босиљка Хрваћани 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (6 грла) 567,60 

19. 
Маринковић (Здравко) 
Синиша Лишња 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (6 грла) 516,00 



 

19 
 

20. 
Слијепчевић (Ранко) 
Драган Околица 

Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (85 грла) 1.190,00 

21. Главендекић (Божо) Винка Парамије 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (21 
грло) 1.986,60 

22. Кутић (Васо) Ранко Хрваћани 
Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (40 грла) 560,00 

23. Лазић (Душан) Вјекослав 
Горњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (18 
грла) 1.548,00 

24. Пезер (Андрија) Зоран 
Горњи 
Гаљиповци 

Подстицаји у повртларству: 
пластеници 1128,00 m2 (паприке, 
парадајз и краставци) 1.353,60 

25. Лазић (Душан) Вјекослав 
Горњи 
Штрпци 

Подстицај за сточарску 
производњу: расплодне јунице (6 
грла) 570,00 

26. 
Крајишник (Вид) 
Драгољуб Дренова 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (6 грла) 516,00 

27. 
Паликућа (Владимир) 
Мирко 

Горњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (7 грла) 602,00 

28. Дујаковић (Миле) Бранко 
Доња 
Мравица 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (5 грла) 430,00 

29. 
Муратовић (Штефан) 
Марија Лужани 

Подстицаји у повртларству: 
пластеници 630,00 m2 (парадајз)                     831,60 

30. 
Санчанин (Милован) 
Брацо 

Велика 
Илова 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (8 грла) 688,00 

31. 
Стевановић (Спасоје) 
Маринко 

Доњи 
Палачковци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (8 грла) 688,00 

32. Сарач (Мухарем) Халид Бабановци 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (6 грла) 516,00 

33. 
Симеунчевић (Бошко) 
Бране 

Горњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (60 грла) 840,00 

34. 
Прерадовић (Бранко) 
Жарко Шаринци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (10 
грла) 860,00 

35. 
Прерадовић (Бранко) 
Жарко Шаринци 

Подстицаји у пчеларству (41 
кошница) 196,80 

36. Гуњић (Милорад) Ђорђо Црквена 
Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (58 грла) 812,00 

37. Ковачевић (Јусуф) Седин Лишња 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (5 грла) 430,00 

38. Васић (Лазар) Душко 
Горњи 
Смртићи 

Подстицаји за сточарску 
производњу: тов пилића (150000 
бројлера у току године) 573,00 

39. Станић (Милан) Марко 
Доњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (40 грла) 560,00 

40. Ракић (Драган) Гојко 
Грабик 
Илова 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (6 грла) 516,00 
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41. Квакић (Адил) Самир Ратковац 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (9 грла) 774,00 

42. Суботић (Момир) Љиљана Поповићи 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (8 грла) 756,80 

43. 
Прерадовић (Јован) 
Момир Шаринци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (7 грла) 602,00 

44. 
Милутиновић (Перо) 
Бранислав 

Горњи 
Штрпци 

Подстицаји у повртларству: 
пластеници 376,50 m2 (парадајз, 
паприке); на отвореном краставци 
корнишони 0,1 ha 595,10 

45. Анчић (Ђурађ) Жељко 
Горњи 
Гаљиповци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (6 грла) 516,00 

46. Легош (Петар) Владо Лужани 

Подстицаји у повртларству: 
пластеници 344,50 m2 (парадајз, 
паприкe и краставци) 413,40 

47. Фина (Петко) Мирјана Околица 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (7 грла) 662,20 

48. Домуз (Чедомир) Јеленко 
Горњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (6 грла) 516,00 

49. 
Вукомановић (Остоја) 
Радомир Мујинци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне свиње (7 
грла) 301,00 

50. 
Вукомановић (Остоја) 
Радомир Мујинци 

Подстицај за сточарску 
производњу: расплодне јунице (3 
грла) 285,00 

51. 
Вукомановић (Остоја) 
Радомир Мујинци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (9 грла) 774,00 

52. Суботић (Чедо) Младен Поповићи 
Подстицаји у пчеларству (60 
кошница) 288,00 

53. 
Ковачевић (Рајко) 
Недељко 

Горњи 
Смртићи 

Подстицаји за сточарску 
производњу: тов пилића (60000 
бројлера у току године) 573,00 

54. 
Сибинчић (Миодраг) 
Мирољуб 

Доњи 
Смртићи 

Подстицаји за сточарску 
производњу: тов пилића (36000 
бројлера у току године) 630,30 

55. Малић (Панто) Милован 
Грабик 
Илова 

Подстицаји у повртларству: 
пластеници 724 m2 (краставци, 
парадајз и паприке) 868,80 

56. 
Вујасиновић (Марко) 
Горан Шаринци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (7 грла) 602,00 

57. Врховац (Пејо) Радивоје Кокори 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (5 грла) 430,00 

58. Ћорић (Невенко) Ранка        Кокори 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (6 грла) 567,60 

59. Врховац (Милорад) Гојко 
Горњи 
Гаљиповци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (6 грла) 516,00 
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60. 
Живанић (Милисав) 
Мирослав 

Горњи 
Смртићи 

Подстицаји за сточарску 
производњу: тов пилића (150000 
бројлера у току године) 573,00 

61. 
Живковић (Рајко) 
Станимир Вршани 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (9 грла) 774,00 

62. Кесер (Миливоје) Војин 
Горњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (55 грла) 770,00 

63. 
Миоданић (Симеун) 
Милан 

Велика 
Илова 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (10 
грла) 860,00 

64. Видовић (Љубо) Жарко 
Горњи 
Штрпци 

Подстицаји у повртларству: 
пластеници 256 m2 (парадајз и 
паприке) 307,20 

65. 
Сибинчић (Михајло) 
Миладин 

Доњи 
Смртићи 

Подстицаји у повртларству: 
пластеници 294 m2 (парадајз и 
паприке) 352,80 

66. 
Дујаковић (Вукашин) 
Славиша 

Грабик 
Илова 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (7 грла) 602,00 

67. 
Tривуновић (Здравко) 
Миленко 

Доњи 
Гаљиповци 

Подстицаји у повртларству: 
пластеници 254 m2 (паприкe и 
парадајз); на отвореном лубенице 
и диње 1,0 ha 1.020,80 

68. Кусић (Здравко) Војислав 
Горњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (17 
грла) 1.462,00 

69. 
Божуновић (Владимир) 
Тања Шерег Илова 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (9 грла) 851,40 

70. Косић (Урош) Златко Просјек 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (5 грла) 430,00 

71. Ћуран (Шахдо) Елвир Ратковац 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (13 
грла) 1.118,00 

72. Пролић (Стојан) Витомир 
Горња 
Мравица 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (6 грла) 516,00 

73. Јовичић (Славко) Раденко Дренова 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне свиње (7 
грла) 301,00 

74. Нуждић (Свето) Драгиша Орашје 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (5 грла) 430,00 

75. Поповић (Бране) Ружица Просјек 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (6 грла) 567,60 

76. Бабић (Урош) Боро 
Горњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (34 
грла) 2.866,00 

77. Кузмановић (Мирко) Чедо Гајеви 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (5 грла) 430,00 
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78. Ћуран (Шахдо) Емир Коњуховци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (12 
грла) 1.032,00 

79. 
Сичановић (Ненад) 
Здравко 

Доњи 
Штрпци 

Подстицаји у повртларству: 
пластеници 725 m2 (паприке, 
парадајз и цвијеће); на отвореном 
лубенице и диње 1,50 ha 1.944,00 

80. Кеча (Алекса) Анђа 
Доња 
Мравица 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (5 грла) 473,00 

81. Сегић (Недељко) Божидар 
Горњи 
Штрпци 

Подстицаји у повртларству: 
пластеници 555,00 m2 (паприке) 666,00 

82. Ивановић (Вељко) Ђуро Маћино Брдо 
Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (46 грла) 644,00 

83. Исић (Хазим) Нермин Бабановци 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (9 грла) 774,00 

84. Репић (Стојан) Васлија Вршани 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (5 грла) 430,00 

85. 
Траљић (Слободан) 
Невенка Гајеви 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (11 
грла) 1.040,60 

86. Милинчић (Новак) Дарио 
Доњи 
Смртићи 

Подстицаји за сточарску 
производњу: тов пилића (140000 
бројлера у току године) 630,30 

87. Воробец (Грегор) Михајло  Чорле 

Подстицаји у повртларству: 
стакленици 600,00 m2 (парадајз и 
паприке) 720,00 

88. Прерадовић (Раде) Владо Прњавор 
Подстицаји у пчеларству (153 
кошнице) 734,40 

89. 
Вујасиновић (Василије) 
Сретко Шаринци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (10 
грла) 860,00 

90. 
Нинковић (Неђељко) 
Станоја 

Доњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (14 
грла) 1.204,00 

91. Јовичић (Милан) Вид Дренова 

Подстицаји у повртларству: 
пластеници 708,00 m2 (парадајз, 
паприке и краставци) 849,60 

92. Јанковић (Јово) Раденко Прњавор 
Подстицаји у пчеларству (68 
кошница) 326,40 

93. 
Маринковић (Мирко) 
Младен 

Доњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (16 
грла) 1.376,00 

94. Репић (Стојан) Милијана Гајеви 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне свиње (13 
грла) 559,00 

95. Репић (Стојан) Милијана Гајеви 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (7 грла) 602,00 
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96. Матић (Недељко) Горан Горња Илова 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (8 грла) 688,00 

97. Репић (Стојан) Војин Вршани 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (8 грла) 688,00 

98. Репић (Стојан) Војин Вршани 
Подстицаји у пчеларству (60 
кошница) 288,00 

99. 
Самац (Славољуб) 
Бранимир Поточани 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (6 грла) 516,00 

100. 
Станивук (Милан) 
Живојин 

Насеобина 
Лишња 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (10 
грла) 860,00 

101. Аулић (Драго) Душко Скакавци 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (8 грла) 688,00 

102. Аулић (Драго) Душко Скакавци 

Подстицаји у повртларству: 
пластеници 320,00 m2 (паприке, 
парадајз) 384,00 

103. Косић (Недељко) Горан Орашје 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (8  грла) 688,00 

104. Брадарић (Живко) Милена Кремна 
Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (45 грла) 693,00 

105. Сувајац (Петар) Душко Горња Илова 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (9 грла) 774,00 

106. Јованић (Војислав) Драго 
Печенег 
Илова 

Подстицаји у пчеларству (45 
кошница) 216,00 

107. 
Маринковић (Петар) 
Радивоје Скакавци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне свиње (10 
грла) 430,00 

108. Винчић (Бошко) Војин 
Горњи 
Смртићи 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне јунице (3 
грла) 285,00 

109. Винчић (Бошко) Војин 
Горњи 
Смртићи 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (6 грла) 516,00 

110. Вукасовић (Остоја) Симо Маћино Брдо 
Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (65 грла) 910,00 

111. 
Марић-Тубоњић 
(Живојин) Горана Црквена 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (7 грла) 722,40 

112. 
Продановић (Владо) 
Горан 

Горњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (21 
грло) 1.806,00 

113. 
Продановић (Владо) 
Горан 

Горњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне јунице (4 
грла) 380,00 

114. Радоњић (Славко) Зоран Околица 
Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (60 грла) 840,00 

115. Дерех (Васиља) Гењо Чорле 
Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (75 грла) 1.050,00 
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116. 
Жунић (Томислав) 
Милорад Чорле 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (9 грла) 774,00 

117. 
Кнежевић (Радоја) 
Александар 

Печенег 
Илова 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (6 грла) 516,00 

118. Бајић (Михајло) Раденко Брезик 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (6 грла) 516,00 

119. Китић (Илија) Младен Кремна 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (5 грла) 430,00 

120. Лишчић (Петар) Ратко 
Доњи 
Палачковци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (13 
грла) 1.118,00 

121. Станић (Саво) Славиша 
Грабик 
Илова 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (16 
грла) 1.376,00 

122. Ђукић (Ристо) Босиљка 
Печенег 
Илова 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (6 грла) 567,60 

123. Будак (Здравко) Петар 
Горњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (10 
грла) 860,00 

124. 
Бијелонић (Милутин) 
Недељко 

Велика 
Илова 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (6 грла) 516,00 

125. 
Јотановић (Недељко) 
Зоран Вршани 

Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (41 грло) 574,00 

126. Пролић (Коста) Младен 
Горња 
Мравица 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (5 грла) 430,00 

127. 
Дабић (Борислав) 
Далиборка Поточани 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (7 грла) 602,00 

128. Ивановић (Душко) Мирко 
Печенег 
Илова 

Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (50 грла) 770,00 

129. 
Милинчић (Милорад) 
Љубомир Шерег Илова 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (5 грла) 430,00 

130. Микић (Војислав) Милан Орашје 
Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (40 грла) 560,00 

131. Лукић (Славко) Славен 
Горњи 
Смртићи 

Подстицаји у повртларству: 
пластеници 440,00 m2 (паприкe и 
парадајз) 580,80 

132. 
Бијелић (Вукашин) 
Радиша Кремна 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (10 
грла) 860,00 

133. 
Бијелић (Вукашин) 
Радиша Кремна 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне јунице (4 
грла) 380,00 

134. Милошевић (Лука) Живко 
Доњи 
Вијачани 

Подстицаји у пчеларству (30 
кошница) 144,00 

135. Поповић (Митар) Рајко 
Доњи 
Палачковци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне свиње (64 
грла) 2.752,00 
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136. Васић (Милорад) Милован 
Печенег 
Илова 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне свиње (7 
грла) 301,00 

137. Васић (Милорад) Милован 
Печенег 
Илова 

Подстицаји у пчеларству (110 
кошница) 528,00 

138. Ђурић (Средо) Ранко 
Доњи 
Вијачани 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (15 
грла) 1.290,00 

139. Аулић (Драго) Душко Скакавци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне свиње (7 
грла) 301,00 

140. Куљвацкеј (Петар) Гењо Бабановци 
Подстицаји у пчеларству (82 
кошнице) 393,60 

141. Шикарац (Никола) Смиља Лужани 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (7 грла) 662,20 

142. 
Траљић (Недељко) 
Виданка  Гајеви 

Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (95 грла) 1.330,00 

143. 
Добраш (Милован) 
Радмила Бабановци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (10 
грла) 860,00 

144. 
Добраш (Милован) 
Радмила Бабановци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне јунице (6 
грла) 570,00 

145. 
Слијепчевић (Слободан) 
Бобан Кулаши 

Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (46 грла) 644,00 

146. Вученовић (Остоја) Живко Орашје 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (6 грла) 516,00 

147. 
Санчанин-Грујић 
(Милутин) Лепа 

Велика 
Илова 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (11 
грла) 1.040,60 

148. Малетић (Ненад) Радан Горња Илова 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (8 грла) 756,80 

149. Малетић (Ненад) Радан Горња Илова 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне јунице (3 
грла) 313,50 

150. 
Стојчић (Радован) 
Борислав 

Горњи 
Смртићи 

Подстицаји за сточарску 
производњу: тов пилића (24000 
бројлера у току године) 573,00 

151. 
Стојчић (Радован) 
Борислав 

Горњи 
Смртићи 

Подстицаји у пчеларству (105 
кошница) 504,00 

152. Живковић (Обрад) Петко Вршани 
Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (45 грла) 630,00 

153. Вујић (Чедомир) Неђељко Скакавци 
Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (43 грла) 602,00 

154. 
Стојчић (Радован) 
Бранислав 

Горњи 
Смртићи 

Подстицаји за сточарску 
производњу: тов пилића (108000 
бројлера у току године) 573,00 
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155. 
Милијаш (Милан) 
Бранислав 

Горњи 
Палaчковци 

Подстицаји у пчеларству (80 
кошница) 384,00 

156. 
Петрешин (Томислав) 
Марија Прњавор 

Подстицаји у повртларству: 
пластеници 230 m2 (паприке, 
парадајз, цвијеће) 303,60 

157. 
Радуловић (Јелисија) 
Анђелко 

Горњи 
Штрпци 

Подстицаји у повртларству: на 
отвореном: мрква 1 ha, цвекла 0,4 
ha и купус 0,4 ha 2.149,20 

158. Кесер (Мирко) Миле 
Горњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (50 грла) 700,00 

159. Нунић (Станко) Недељко Кремна 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (7 грла) 602,00 

160. Маринковић (Чедо) Зоран Чивчије 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (16 
грла) 1.376,00 

161. 
Савковић (Милутин) 
Драган 

Доњи 
Штрпци 

Подстицаји у повртларству: 
пластеници 504 m2 (паприке и 
парадајз) 604,80 

162. 
Савковић (Милутин) 
Драган 

Доњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (9 грла) 774,00 

163. 
Савковић (Милутин) 
Драган 

Доњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне јунице (3 
грла) 285,00 

164. 
Игњатић (Веселин) 
Милован Горња Илова 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне јунице (3 
грла) 313,50 

165. 
Игњатић (Веселин) 
Милован Горња Илова 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (5 грла) 473,00 

166. Ружичић (Петко) Дарко 
Горњи 
Палaчковци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: тов пилића (115000 у 
току године) 630,30 

167. Јовичић (Бошко) Љиљана Прњавор 
Подстицаји у пчеларству (60 
кошница) 316,80 

168. Субић (Јелан) Горан Кокори 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (5 грла) 430,00 

169. Јовић (Душан) Жељко 
Доњи 
Палачковци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (5 грла) 430,00 

170. 
Красић (Анђелко) 
Славиша Кокори 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (7 грла) 602,00 

171. 
Живанић (Милутин) 
Далибор 

Горњи 
Смртићи 

Подстицаји за сточарску 
производњу: тов пилића (50000 
бројлера у току године) 573,00 

172. Шпанић (Драган) Жељко 
Горњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (6 грла) 516,00 

173. Јанковић (Бранко) Обрад Шаринци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (10 
грла) 860,00 
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174. Јовичић (Славко) Раденко Дренова 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (5 грла) 430,00 

175. 
Величковић (Недељко) 
Загорка 

Горњи 
Палaчковци 

Подстицаји у пчеларству (61 
кошница) 322,10 

176. Ковачевић (Раде) Момир Горња Илова 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (22 
грла) 1.892,00 

177. 
Малешевић (Раско) 
Небојша Чивчије 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (23 
грла) 1.978,00 

178. Милић (Рајко) Душко 
Грабик 
Илова 

Подстицаји у повртларству: 
пластеници 300,80 m2 (паприке, 
краставци) 360,95 

179. Траљић (Секула) Милош Ратковац 

Подстицаји у повртларству: 
пластеници 724,50 m2 (паприке и 
парадајз); на отвореном: лубенице 
и диње 1,0 ha, кромпир 1,3 ха, 
купус 0,2 hа, паприке 0,2 hа  2.866,00 

180. Винчић (Миливој) Тања 
Печенег 
Илова 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (10 
грла) 1.032,00 

181. 
Крунић (Војислав) 
Гордана Вршани 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (5 грла) 473,00 

182. Репић (Милован) Недељка Вршани 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (7 грла) 662,20 

183. Бијелић (Владо) Станоје 
Доњи 
Штрпци 

Подстицаји у повртларству: 
пластеници 466,00 m2 (парадајз) 559,20 

184. 
Дујаковић (Владо) 
Видослав 

Доњи 
Гаљиповци 

Подстицаји у повртларству: 
пластеници 821,00 m2 (паприке и 
парадајз); на отвореном: лубенице 
и диње 1,0 ha, кромпир 1,0 ха, 
купус 0,2 hа, паприке 0,2 hа 2.866,00 

185. 
Миланковић (Љубо) 
Далибор 

Доњи 
Палачковци 

Подстицаји у повртларству: 
пластеници 315,00 m2 (парадајз) 378,00 

186. Југовић (Даринка) Ненад 
Горњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (9 грла) 774,00 

187. Васић (Душан) Драган 
Горња 
Мравица 

Подстицаји у повртларству: 
пластеници 637,50 m2 (парадајз, 
паприке и краставаци) 765,00 

188. Чолић (Михајло) Милутин 
Горња 
Мравица 

Подстицаји у пчеларству (43 
кошнице) 206,40 

189. Симић (Милан) Маринко Доња Илова 
Подстицаји у пчеларству (51 
кошница) 244,80 

190. Сандић (Чедо) Бранислав Црквена 
Подстицаји у пчеларству (75 
кошница) 360,00 

191. Тодоровић (Саво) Миро Прњавор 
Подстицаји у пчеларству (151 
кошница) 724,80 
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192. 
Маличевић (Душан) 
Лексија Кулаши 

Подстицаји у пчеларству (58 
кошница) 306,25 

193. Софтић (Јахија) Расма Прњавор 

Подстицаји у повртларству: 
пластеници 200,00 m2 (паприке, 
парадајз и краставаци) 264,00 

194. Бучак (Владо) Славко Прњавор 
Подстицаји у пчеларству (58 
кошница) 278,40 

195. Бокур (Станишa) Дарко 
Доњи 
Штрпци 

Подстицаји у повртларству: 
пластеници 209,10 m2 (паприке и 
парадајз) 250,90 

196. Крајишник (Јаков) Новак 
Горња 
Мравица 

Подстицаји у повртларству: на 
отвореном лубенице 1,1 ha 787,60 

197. Божић (Војислав) Зоран Околица 
Подстицаји у пчеларству (32 
кошнице) 153,60 

198. Божић (Војислав) Зоран Околица 
Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (74 грла) 1.036,00 

199. 
Слијепчевић (Драгутин) 
Богољуб 

Горњи 
Смртићи 

Подстицаји у пчеларству (60 
кошница) 288,00 

200. Ђурић (Симо) Милован Околица 
Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (53 грла) 742,00 

201. 
Воротњак (Михајло) 
Васиљ Брезик 

Подстицаји у повртларству: на 
отвореном лубеницe и диње 1,00 
ha 716,00 

202. Малић (Недељко) Драган Шаринци 

Подстицаји у повртларству: 
пластеници 1384,00 m2 

(краставци) 1.660,80 

203. Сувајац (Божо) Мирослав Горња Илова 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне свиње (10 
грла) 430,00 

204. 
Љубојевић (Грујица) 
Живојин Црквена 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (6 грла) 516,00 

205. Бијелић (Бошко) Сандра Кремна 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне свиње (7 
грла) 331,10 

206. Бијелић (Бошко) Сандра Кремна 

Подстицаји у повртларству: 
пластеници 210,80 m2 (краставци); 
на отвореном: лубенице и диње 
1,0 ha 1.065,85 

207. Видић (Славко) Славољуб 
Горњи 
Палaчковци 

Подстицаји у пчеларству (90 
кошница) 432,00 

208. Летић (Чедомир) Станоје 
Горња 
Мравица 

Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (60 грла) 840,00 

209. Бобар (Ристо) Лука 
Доњи 
Палачковци 

Подстицаји у пчеларству (82 
кошнице) 393,60 

210. Радић (Нинко) Горан 
Горњи 
Смртићи 

Подстицаји у пчеларству (220 
кошница) 1.056,00 

211. Гачић (Веселко) Велиша Просјек 
Подстицаји у пчеларству (54 
кошнице) 259,20 
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212. Бијелић (Михајло) Живко Кремна 
Подстицаји у пчеларству (130 
кошница) 624,00 

213. 
Слијепчевић (Новак) 
Петко 

Горњи 
Смртићи 

Подстицаји за сточарску 
производњу: тов пилића (50000 
бројлера у току године) 573,00 

214. Ђурић (Дука) Божо Дренова 

Подстицаји у повртларству: на 
отвореном лубенице и диње 1,60 
ha 1.145,60 

215. 
Станчић (Симеун) 
Живојин 

Доњи 
Штрпци 

Подстицаји у повртларству: 
пластеници 330,00 m2 (парадајз и 
паприке) 396,00 

216. Гајић (Петар) Бранко Шибовска 
Подстицаји у пчеларству (71 
кошница) 340,80 

217. Шушак (Урош) Жељко Околица 
Подстицаји у повртларству: 
пластеници 586,00 m2 (цвијеће) 703,20 

218. 
Божић (Милутин) 
Властимир Дренова 

Подстицаји у повртларству: на 
отвореном лубенице и диње 1,50 
ha 1.074,00 

219. 
Ратковац (Миливој) 
Слађан 

Доњи 
Смртићи 

Подстицаји за сточарску 
производњу: тов пилића (36000 
бројлера у току године) 573,00 

220. Савић (Мирослав) Сандра Орашје 
Подстицаји у повртларству: 
пластеници 1710,00 m2 (паприке) 2.257,20 

221. Јањић (Недо) Томо 
Доња 
Мравица 

Подстицаји у пчеларству (60 
кошница) 288,00 

222. 
Слијепчевић (Слободан) 
Горан Кулаши 

Подстицаји у повртларству: на 
отвореном лубенице и диње 1,80 
ha 1.288,80 

223. Сувајац (Тихомир) Драган Горња Илова 
Подстицаји у пчеларству (55 
кошница) 264,00 

224. 
Маринковић (Обрад) 
Винка Скакавци 

Подстицаји у повртларству: 
пластеници 1774,00 m2 (паприке и 
парадајз) 2.341,70 

225. Милинчић (Новак) Дарио 
Доњи 
Смртићи 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне свиње (7 
грла) 331,10 

226. Марић (Гојко) Момчило 
Горњи 
Палaчковци 

Подстицаји у пчеларству (32 
кошнице) 153,60 

227. 
Миладиновић (Славко) 
Саво Прњавор 

Подстицаји у пчеларству (31 
кошница) 148,80 

228. 
Миладиновић (Славко) 
Саво Прњавор 

Подстицаји у повртларству: 
пластеници 216,00 m2 (паприке и 
парадајз) 259,20 

229. Секулић (Божидар) Зоран 
Горњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (9 грла) 774,00 

230. Зец (Нико) Гордана 
Горњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне свиње  (9 
грла) 425,70 
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231. Зец (Нико) Гордана 
Горњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (11 
грла) 1.040,60 

232. Радић (Милосав) Перо Поповићи 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне јунице (10 
грла) 458,00 

233. Радић (Милосав) Перо Поповићи 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (28 
грла) 2.408,00 

234. Драгојевић (Перо) Драган Хрваћани 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (8 грла) 756,80 

235. Панић (Недељко) Далибор Мујинци 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (5 грла) 430,00 

236. 
Малиновић (Десимир) 
Вујадин Прњавор 

Подстицаји у пчеларству (40 
кошница) 192,00 

237. Сибинчић (Перо) Живка 
Доњи 
Смртићи 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне свиње (7 
грла) 301,00 

238. Сибинчић (Перо) Живка 
Доњи 
Смртићи 

Подстицаји за сточарску 
производњу: тов пилића (60000 
бројлера у току године) 573,00 

239. Кукић (Милован) Златко 
Доњи 
Смртићи 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне свиње (10 
грла) 430,00 

240. Moдић (Предраг) Миодраг 
Доњи 
Гаљиповци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (78 грла) 1.201,20 

241. Продановић (Раде) Вида 
Горњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (5 грла) 430,00 

242. Лепир (Петар) Гордана 
Горњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (12 
грла) 1.135,20 

243. Тошић (Миленко) Ранко 
Горњи 
Палaчковци 

Подстицаји у пчеларству (140 
кошница) 672,00 

244. Дуроњић (Душан) Саво 
Горњи 
Палaчковци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (5 грла) 430,00 

245. Лепир (Радован) Жељко 
Горњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне јунице (5 
грла) 475,00 

246. Лепир (Радован) Жељко 
Горњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (16 
грла) 1.376,00 

247. Маринковић (Чедо) Зоран Чивчије 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне јунице (3 
грла) 285,00 

248. 
Вукадиновић (Душан) 
Живојин 

Доњи 
Вијачани 

Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (80 грла) 1.120,00 

249. Ђурђевић (Драгоја) Бране Прњавор 
Подстицаји у пчеларству (105 
кошница) 504,00 
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250. 
Гаврић (Сретко) 
Бранислав 

Горњи 
Палaчковци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: тов пилића (60000 
бројлера у току године) 573,00 

251. Врховац (Милан) Небојша Прњавор 
Подстицаји у пчеларству (54 
кошница) 259,20 

252. 
Живковић (Радован) 
Милорад Вршани 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (9 грла) 774,00 

253. 
Љубојевић (Костадин) 
Драгиша Гусак 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (37 
грла) 2.866,00 

254. 
Максимовић (Бошко) 
Илија Вршани 

Подстицаји у пчеларству (45 
кошница) 216,00 

255. Грујић (Никола) Неђељка 
Грабик 
Илова 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (17 
грла) 1.608,20 

256. Гајић (Божидар) Милан 
Доња 
Мравица 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (6 грла) 516,00 

257. 
Савковић (Вељко) 
Смиљан Вршани 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (5 грла) 430,00 

258. Ђурић (Глиго) Саво Дренова 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (7 грла) 602,00 

259. 
Прерадовић (Милутин) 
Борислав Вршани 

Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (60 грла) 840,00 

260. Ђурић (Остоја) Божо 
Горњи 
Палачковци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (6 грла) 516,00 

261. Василић (Живко) Жељко Гусак 
Подстицаји у пчеларству (34 
кошнице) 163,20 

262. Василић (Живко) Жељко Гусак 
Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (40 грла) 560,00 

263. Иришкић (Асим) Локман Прњавор 
Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (400 грла) 2.866,00 

264. 
Гаврић (Драгомир) 
Дражен 

Горњи 
Смртићи 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (11 
грла) 1.040,60 

265. Галић (Рајко) Савка Доња Илова 
Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (56 грла) 862,40 

266. Зејнић (Хајдер) Назиф Мравица 
Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (50 грла) 700,00 

267. Чолић (Зоран) Бранко Доња Илова 
Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (42 грла) 646,80 

268. Клокић (Наско) Ахмет Гаљиповци 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (5 грла) 430,00 

269. Клокић (Наско) Ахмет Гаљиповци 
Подстицаји у пчеларству (50 
кошница) 240,00 

270. Клокић (Наско) Ахмет Гаљиповци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне јунице (3 
грла) 285,00 
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271. Субић (Живко) Слободан Скакавци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне свиње (13 
грла) 559,00 

272. Субић (Живко) Слободан Скакавци 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (5 грла) 430,00 

273. 
Милосавац (Милутин) 
Марко  

Горња 
Мравица 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (7 грла) 602,00 

274. Ђурић (Никола) Босиљка 
Горњи 
Смртићи 

Подстицаји за сточарску 
производњу: тов пилића (27500 
бројлера у току године) 573,00 

275. 
Шестић (Миленко) 
Небојша 

Грабик 
Илова 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (13 
грла) 1.118,00 

276. Пилиповић (Симо) Вељко Маћино Брдо 
Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (50 грла) 700,00 

277. 
Бијелонић (Милутин) 
Зоран 

Велика 
Илова 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (18 
грла) 1.548,00 

278. Кусић (Петко) Радојица Кремна 
Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (300 грла) 2.866,00 

279. Кусић (Радојица) Горан Кремна 
Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (540 грла) 2.866,00 

280. Љубојевић (Стојко) Коса Срповци 
Подстицаји у пчеларству (170 
кошница) 816,00 

281. Малешевић (Стојан) Вид 
Печенег 
Илова 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне свиње (9 
грла) 387,00 

282. 
Шајиновић (Драган) 
Срђан Црквена 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (43 
грла) 2.866,00 

283. Васић (Миладин) Ђурђија Чорле 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (5 грла) 430,00 

284. 
Санчанин-Грујић 
(Милутин) Лепа 

Велика 
Илова 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне јунице (3 
грла) 313,50 

285. Васић (Богољуб) Ранко Околица 
Подстицаји за сточарску 
производњу: козе (50 грла) 950,00 

286. Васић (Богољуб) Ранко Околица 
Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (72 грла) 1.008,00 

287. 
Малешевић (Живојин) 
Љубиша Вршани 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (19 
грла) 1.634,00 

288. Шпањић (Спасоје) Стојко 
Горњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (8 грла) 688,00 

289. Савић (Стево) Славиша 
Горњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (13 
грла) 1.118,00 
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290. Тешић (Миленко) Зоран Срповци 
Подстицаји у пчеларству (32 
кошнице) 153,60 

291. Тешић (Миленко) Зоран Срповци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне свиње (12 
грла) 516,00 

292. 
Живанић (Милутин) 
Горан 

Горњи 
Смртићи 

Подстицаји за сточарску 
производњу: тов пилића (60000 
бројлера у току године) 573,00 

293. Вујић (Бранко) Младен Скакавци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне свиње (29 
грла) 1.247,00 

294. Лапић (Перо) Милош Ново Село 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне свиње (16 
грла) 688,00 

295. 
Јотановић (Богдан) 
Гроздан Вршани 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне свиње (10 
грла) 430,00 

296. Маџарић (Миле) Ратко Гусак 
Подстицаји у пчеларству (50 
кошница) 240,00 

297. 
Живанић (Борко) 
Велислав 

Горњи 
Смртићи 

Подстицаји за сточарску 
производњу: тов пилића (120000 
бројлера у току године) 573,00 

298. 
Спасојевић (Никола) 
Ненад Кремна 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне јунице (5 
грла) 475,00 

299. 
Бијелић (Младен) 
Миломир Кремна 

Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (105 грла) 1.617,00 

300. Аулић (Драго) Душко Скакавци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне јунице (3 
грла) 285,00 

301. 
Радуловић (Милорад) 
Жељко Хрваћани 

Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (40 грла) 560,00 

302. Модић (Жарко) Радомир 
Доњи 
Гаљиповци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (48 грла) 672,00 

303. Лазић (Борко) Петко Мрачај 
Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (43 грла) 602,00 

304. 
Савић (Миленко) 
Бранимир-Бане Бабановци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне свиње (40 
грла) 1.720,00 

305. Микић (Живко) Богдо Мрачај 
Подстицаји за сточарску 
производњу: козе (50 грла) 950,00 

306. Савић (Богдан) Мирослав Поточани 
Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (40 грла) 560,00 

307. 
Суботић (Остоја) 
Борислав Просјек 

Подстицаји у пчеларству (60 
кошница) 288,00 

308. 
Вујасиновић (Слободан) 
Синиша Шаринци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (8 грла) 688,00 
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309. Девић (Стево) Госпана Црквена 
Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (40 грла) 616,00 

310. 
Вуковић (Бранислав) 
Стаменко 

Горња 
Мравица 

Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (65 грла) 910,00 

311. 
Вуковић (Бранислав) 
Стаменко 

Горња 
Мравица 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (7 грла) 602,00 

312. Божуновић (Јевто) Мирко 
Грабик 
Илова 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (5 грла) 430,00 

313. 
Ковачевић (Миодраг) 
Тихомир Околица 

Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (48 грла) 739,20 

314. 
Малешевић (Радомир) 
Радиша  Вршани 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (32 
грла) 2.752,00 

315. 
Малешевић (Радомир) 
Радиша  Вршани 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне јунице (7 
грла) 114,00 

316. Митровић (Боро) Бојан  Кулаши 
Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (55 грла) 847,00 

317. Ђумић (Драган) Перица Поточани 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне свиње (17 
грла) 731,00 

318. 
Сувајац (Драгољуб) 
Драгомир Горња Илова 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне свиње (20 
грла) 860,00 

319. Даничић (Новак) Владо Шаринци 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (5 грла) 430,00 

320. 
Чолић (Љубoмир) 
Миленко Шерег Илова 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (5 грла) 430,00 

321. Јанковић (Жарко) Синиша Шаринци 
Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (40 грла) 560,00 

322. Достанић (Лазар) Славко 
Доњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (7 грла) 602,00 

323. 
Живанић (Слободан) 
Зоран 

Горњи 
Смртићи 

Подстицаји за сточарску 
производњу: коке носиље (3000 
ком.) 573,00 

324. 
Пејић (Драгољуб) 
Миодраг 

Горњи 
Смртићи 

Подстицаји за сточарску 
производњу: тов пилића (42000 
бројлера у току године) 573,00 

325. Јовичић (Недељко) Свето Дренова 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (5 грла) 430,00 

326. Топић (Саво) Биљана Шерег Илова 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (6 грла) 516,00 

327. Ракић (Борислав) Драгиша 
Грабик 
Илова 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне свиње (10 
грла) 473,00 

328. Зарић (Стојан) Саво Кокори 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (6 грла) 516,00 
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329. Петровић (Мирко) Жарко Бабановци 
Подстицаји у пчеларству (30 
кошница) 144,00 

330. 
Бећиревић (Мухарем) 
Салим Лишња 

Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (62 грла) 868,00 

331. 
Бећиревић (Мухарем) 
Салим Лишња 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (14 
грла) 1.204,00 

332. Јунгић (Ђуро) Борислав Просјек 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне свиње (60 
грла) 2.580,00 

333. 
Самарџија (Ранко) 
Бранислав Шибовска 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (10 
грла) 860,00 

334. 
Усорац (Владимир) 
Властимир Шерег Илова 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (39 
грла) 2.866,00 

335. Шушак (Петко) Славољуб 
Горњи 
Смртићи 

Подстицаји за сточарску 
производњу: коке носиље (5000 
ком.) 573,00 

336. Јовић (Вид) Винко 
Велика 
Илова 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (8 грла) 688,00 

337. 
Паликућа (Илија) 
Недељко Црквена 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (5 грла) 430,00 

338. Жуна (Момир) Миланко Кремна 
Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (100 грла) 1.400,00 

339. Јовић (Момчило) Жељко 
Велика 
Илова 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (6 грла) 516,00 

340. Микић (Дане) Веселин Орашје 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (7 грла) 602,00 

341. Јовичић (Остоја) Зоран Дренова 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (13 
грла) 1.118,00 

342. 
Слијепчевић (Будимир) 
Немања 

Горњи 
Смртићи 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (11 
грла) 946,00 

343. 
Слијепчевић (Будимир) 
Немања 

Горњи 
Смртићи 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне јунице (5 
грла) 475,00 

344. Вукић (Миле) Зорица 
Насеобина 
Лишња 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (5 грла) 430,00 

345. Вукић (Миле) Зорица 
Насеобина 
Лишња 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне свиње (7 
грла) 301,00 

346. 
Ђурђевић (Милован) 
Ранко 

Горњи 
Смртићи 

Подстицаји за сточарску 
производњу: тов пилића (45000 
бројлера у току године) 573,00 

347. Бундало (Јован) Славољуб Хрваћани 
Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (93 грла) 1.302,00 
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348. Топић (Боро) Синиша 
Горњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне свиње (17 
грла) 731,00 

349. 
Хаџи-Бојић (Мидхат) 
Асим Гаљиповци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (9 грла) 774,00 

350. 
Ћетојевић (Милош) 
Богољуб Мрачај 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (10 
грла) 860,00 

351. Бајић (Михајло) Раденко Брезик 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне свиње (7 
грла) 301,00 

352. Ружић (Неђељко) Младен 
Доњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (7 грла) 602,00 

353. Авдић (Јахија) Един Пураћи 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (10 
грла) 860,00 

354. Игњатић (Остоја) Младен 
Велика 
Илова 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне свиње (10 
грла) 430,00 

355. Кесер (Михајло) Живко 
Горњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (40 грла) 560,00 

356. Савић (Стево) Славиша 
Горњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне јунице (3 
грла) 285,00 

357. Гајић (Лазар) Петко 
Горњи 
Палачковци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: тов пилића (108000 
бројлера у току године) 573,00 

358. Јанковић (Чедо) Родољуб Прњавор 
Подстицаји у пчеларству (35 
кошница) 168,00 

359. Миливојац (Владо) Слађан 
Горњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне јунице (4 
грла) 380,00 

360. Савковић (Душко) Давор 
Горњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (10 
грла) 946,00 

361. Ракић (Милош) Ненад Срповци 
Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (42 грла) 588,00 

362. 
Карановић (Саво) 
Слободан Шибовска 

Подстицаји за сточарску 
производњу: козе (30 грла) 570,00 

363. 
Самарџић (Радивоје) 
Здравко 

Доњи 
Палачковци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне свиње (9 
грла) 387,00 

364. 
Глигорић (Саво) 
Славољуб 

Горњи 
Гаљиповци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (11 
грла) 946,00 

365. 
Глигорић (Саво) 
Славољуб 

Горњи 
Гаљиповци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне свиње (7 
грла) 301,00 
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366. Гуњић (Стојан) Љубиша Кокори 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (7 грла) 602,00 

367. 
Ђаферовић (Тахир) 
Нермин Лишња 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (6 грла) 516,00 

368. 
Дворанчић (Стојан) 
Радослав Орашје 

Подстицаји у пчеларству (85 
кошница) 408,00 

369. 
Шљивић (Видослав) 
Владо Орашје 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне свиње (18 
грла) 774,00 

370. Радивојац (Чедо) Миленко Кремна 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (7 грла) 602,00 

371. Лепир (Славко) Младен 
Горњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне свиње (8 
грла) 344,00 

372. 
Живанић (Милисав) 
Мирослав 

Горњи 
Смртићи 

Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (46 грла) 644,00 

373. 
Смиљанић (Милован) 
Владимир Шерег Илова 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне свиње (8 
грла) 344,00 

374. 
Малешевић (Саво) 
Небојша 

Печенег 
Илова 

Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (53 грла) 742,00 

375. Божић (Младен) Мирко 
Доњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне свиње (12 
грла) 567,60 

376. Миливојац (Владо) Слађан 
Горњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (15 
грла) 1.290,00 

377. 
Нинковић (Неђељко) 
Станоја 

Доњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне јунице (3 
грла) 285,00 

378. Чолић (Илија) Слободан Гусак 
Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (40 грла) 560,00 

379. Зуканчић (Мухо) Назифа Лишња 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (9 грла) 851,40 

380. 
Јусуповић (Здравко) 
Предраг 

Горњи 
Штрпци 

Подстицаји у пчеларству (53 
кошнице) 254,40 

381. 
Маринковић (Мирко) 
Младен 

Доњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне јунице (6 
грла) 570,00 

382. Симић (Миленко) Младен 
Грабик 
Илова 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (40 
грла) 2.866,00 

383. 
Хаџи-Бојић (Мидхат) 
Расим Гаљиповци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (8 грла) 688,00 

384. Гатарић (Јово) Перица 
Горњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (11 
грла) 1.040,60 
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385. Игњатић (Обрад) Дане Поточани 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (7 грла) 602,00 

386. 
Маринковић (Миливој) 
Гостимир Скакавци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (80 грла) 1.120,00 

387. Моравац (Милован) Дане Шаринци 
Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (75 грла) 1.050,00 

388. Гојић (Перо) Милан 
Доњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (10 
грла) 860,00 

389. Дубравац (Перо) Жељко Прњавор 
Подстицаји у пчеларству (65 
кошница) 312,00 

390. Поповић (Новак) Душко 
Доњи 
Палачковци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: тов пилића (120000 
бројлера у току године) 573,00 

391. Дујаковић (Вељко) Зоран 
Доња 
Мравица 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (7 грла) 662,20 

392. Дујаковић (Вељко) Зоран 
Доња 
Мравица 

Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (40 грла) 616,00 

393. Вуковић (Милорад) Дејан Шибовска 
Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (49 грла) 754,60 

394. 
Милановић (Новак) 
Мирко 

Горња 
Мравица 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (11 
грла) 946,00 

395. 
Маринковић (Крстан) 
Славиша Скакавци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (57 грла) 798,00 

396. Винчић (Бранко) Миленко 
Горњи 
Смртићи 

Подстицаји за сточарску 
производњу: тов пилића (25000 
бројлера у току године) 573,00 

397. Петрушић (Мирко) Бране 
Горњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне јунице (3 
грла) 285,00 

398. Петрушић (Мирко) Бране 
Горњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (18 
грла) 1.548,00 

399. Станић (Маринко) Младен Шибовска 
Подстицаји у пчеларству (73 
кошнице) 350,40 

400. Ахмић (Латиф) Емир Лишња 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (11 
грла) 946,00 

401. Станић (Маринко) Младен Шибовска 
Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (155 грла) 2.170,00 

402. 
Михајловић (Ђоко) 
Слађана Кулаши 

Подстицаји за сточарску 
производњу: расплодне јунице (3 
грла) 285,00 

403. 
Михајловић (Ђоко) 
Слађана Кулаши 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (9 грла) 774,00 
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404. Грујић (Симеун) Живојин 
Доњи 
Гаљиповци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (10 
грла) 860,00 

405. Чавић (Љубо) Момчило 
Горњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (16 
грла) 1.376,00 

406. 
Милосавац (Синиша) 
Милош Лишња 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (7 грла) 662,20 

407. Спасојевић (Раде) Крсто Кокори 
Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (6 грла) 516,00 

408. Миладић (Радомир) Драго Просјек 
Подстицаји у пчеларству (49 
кошница) 235,20 

409. 
Китић (Драгутин) 
Миливој 

Горњи 
Палачковци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (5 грла) 430,00 

410. 
Гатарић (Станоја) 
Миладин 

Горњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (6 грла) 516,00 

411. Тошић (Младен) Драгана  
Горњи 
Палачковци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (9 грла) 851,40 

412. Сандић (Станко) Данилко Црквена 
Подстицаји у пчеларству (30 
кошница)  144,00 

413. Зец (Нико) Гордана 
Горњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: овце (40 грла) 616,00 

414. Јокић (Милан) Драган 
Велика 
Илова 

Подстицаји за сточарску 
производњу: музне краве (53 
грла) 2.866,00 

415. Жунић (Симеун) Владо Кремна 

Подстицаји за оспособљавање 
деградираних, запуштених, 
неплодних и пољопривредних 
земљишта лошијег квалитета 
(извршена калцификација на 
површини од 1,0 ha) 955,60 

416. Чолић (Зоран) Бранко Доња Илова 

Подстицаји за оспособљавање 
деградираних, запуштених, 
неплодних и пољопривредних 
земљишта лошијег квалитета 
(извршена калцификација на 
површини од 1,2 ha) 955,60 

417. 
Ђукарић (Недељко) 
Љубиша Доња Илова 

Подстицаји за воћарску и 
виноградарску производњу: 
љешник (500 садница)  770,00 

418. Кусић (Петко) Радојица Кремна 

Подстицаји за оспособљавање 
деградираних, запуштених, 
неплодних и пољопривредних 
земљишта лошијег квалитета 
(извршена калцификација на 
површини од 1,0 ha) 955,60 
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419. Кусић (Радојица) Горан Кремна 

Подстицаји за оспособљавање 
деградираних, запуштених, 
неплодних и пољопривредних 
земљишта лошијег квалитета 
(извршена калцификација на 
површини од 1,0 ha) 955,60 

420. Вујић (Чедомир) Неђељко Скакавци 

Подстицаји за оспособљавање 
деградираних, запуштених, 
неплодних и пољопривредних 
земљишта лошијег квалитета 
(извршена калцификација на 
површини од 1,0 ha) 845,70 

421. Бек (Васиљ) Славко Лужани 

Подстицаји за воћарску и 
виноградарску производњу: 
љешник (1500 садница)  2.100,00 

422. Балицкиј (Петар) Јарослав Хрваћани 

Подстицаји за оспособљавање 
деградираних, запуштених, 
неплодних и пољопривредних 
земљишта лошијег квалитета 
(извршена калцификација на 
површини од 1,2 ha) 860,05 

423. Јокић (Милан) Драган 
Велика 
Илова 

Подстицаји за оспособљавање 
деградираних, запуштених, 
неплодних и пољопривредних 
земљишта лошијег квалитета 
(извршена калцификација на 
површини од 1,0 ha) 955,60 

424. Сувајац (Љубомир) Бојан Горња Илова 

Подстицаји за оспособљавање 
деградираних, запуштених, 
неплодних и пољопривредних 
земљишта лошијег квалитета 
(извршена калцификација на 
површини од 1,3 ha) 848,00 

425. Харијан (Владо) Нада 
Насеобина 
Лишња 

Подстицаји за новчана средства за 
излазак на сајмове пољопривреде 477,80 

426. 
Кузмановић (Бранко) 
Радивоје Прњавор 

Подстицаји за новчана средства за 
излазак на сајмове пољопривреде 477,80 

427. Лукенић (Перо) Миленко Црквена 
Процјена штете причињене на 
овцама од стране паса луталица 389,90 

428. Мусић (Бошко) Перо 
Горњи 
Штрпци 

Процјена штете причињене на 
овцама од стране паса луталица 100,35 

429. Стоканић (Дане) Бојана Гајеви 

Процјена штете причињене на 
овцама и козама од стране паса 
луталица 70,25 

430. Спахић (Бесим) Харис Прњавор 
Процјена штете причињене на 
овцама од стране паса луталица 233,65 

431. 
Веселиновић (Чедо) 
Радиша Вршани 

Процјена штете причињене на 
овцама од стране паса луталица 120,40 
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432. Пејић (Цвијо) Милутин 
Доњи 
Вијачани 

Процјена штете причињене на 
свињама од стране паса луталица 86,00 

433. Мујанић (Рамадан) Шахдо Лишња 
Процјена штете причињене на 
овцама од стране паса луталица 140,45 

434. Чупељић (Велемир) Ранка Гајеви 
Процјена штете причињене на 
овцама од стране паса луталица 100,35 

435. Кустурић (Дујак) Недељко 
Горњи 
Вијачани 

Процјена штете причињене на 
овцама од стране паса луталица 150,50 

436. 
Бијелић (Младен) 
Миломир Кремна 

Процјена штете причињене на 
овцама од стране паса луталица 250,85 

437. 
Врховац (Вукашин) 
Слободан 

Горњи 
Штрпци 

Процјена штете причињене на 
ћуркама од стране шакала 514,00 

438. Стојчић (Живко) Недељко Отпочиваљка 
Процјена штете причињене на 
овцама од стране паса луталица 100,35 

439. 
Крајишник (Вид) 
Драгољуб Дренова 

Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (10 грла) 760,00 

440. 
Живковић (Рајко) 
Станимир Вршани 

Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (9 грла) 684,00 

441. 
Бојановић (Недељко) 
Владимир 

Доњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (5 грла) 380,00 

442. Спахић (Мехмед) Џевад Лишња 
Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (9 грла) 684,00 

443. 
Траљић (Слободан) 
Невенка Гајеви 

Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (10 грла) 836,00 

444. Субић (Живко) Слободан Скакавци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: товне свиње (61 
грло) 854,00 

445. 
Кузмановић (Стојан) 
Горан Гајеви 

Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (23 грла) 1.748,00 

446. Репић (Стојан) Милијана Гајеви 
Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (9 грла) 684,00 

447. 
Хабијанец (Мирослав) 
Далибор 

Доњи 
Штрпци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (6 грла) 456,00 

448. 
Прерадовић (Милош) 
Анђелко Вршани 

Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (6 грла) 456,00 

449. Југовић (Ћетоје) Костадин Шаринци 
Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (5 грла) 380,00 

450. 
Жунић (Томислав) 
Милорад Чорле 

Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (5 грла) 380,00 

451. 
Веселиновић (Чедо) 
Радиша Вршани 

Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (32 грла) 2.675,20 

452. 
Малешевић (Стјепан) 
Синиша Вршани 

Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (14 грла) 1.064,00 

453. Вученовић (Остоја) Живко Орашје 
Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (36 грла) 2.350,00 

454. Савић (Жарко) Драгутин Шаринци 
Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (6 грла) 456,00 
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455. Китић (Илија) Младен Кремна 
Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (5 грла) 380,00 

456. Јагодић (Бране) Мирко 
Грабик 
Илова 

Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (13 грла) 988,00 

457. 
Марковић (Недељко) 
Горан Кремна 

Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (5 грла) 418,00 

458. 
Слијепчевић (Новак) 
Петко 

Горњи 
Смртићи 

Подстицаји за сточарску 
производњу: товне свиње (50 
грла) 700,00 

459. Пеулић (Радован) Небојша Прњавор 

Подстицаји за сточарску 
производњу: товне свиње (158 
грла) 2.212,00 

460. Васић (Душан) Драган 
Горња 
Мравица 

Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (15 грла) 1.140,00 

461. Рудоњић (Триво) Мирко Кремна 
Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (7 грла) 532,00 

462. 
Крајишник (Грујо) 
Љубиша 

Горња 
Мравица 

Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (5 грла) 380,00 

463. Балицкиј (Петар) Јарослав Хрваћани 
Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (17 грла) 1.292,00 

464. Видић (Ранко) Бојана 
Горњи 
Палачковци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: товне свиње (55 
грла) 847,00 

465. Ћуран (Шахдо) Елвир Ратковац 
Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (6 грла) 456,00 

466. 
Веселиновић (Вид) 
Славиша Вршани 

Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (16 грла) 1.216,00 

467. 
Вујасиновић (Василије) 
Сретко Шаринци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (7 грла) 532,00 

468. 
Савић (Миленко) 
Бранимир-Бане Бабановци 

Подстицаји за сточарску 
производњу: товне свиње (55 
грла) 770,00 

469. Винчић (Бранко) Чедо 
Горњи 
Смртићи 

Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (6 грла) 456,00 

470. 
Шарчевић (Горан) 
Александар Кремна 

Подстицаји за сточарску 
производњу: товна јунад (9 грла) 752,40 

УКУПНО 350.247,65 

  
 
 III АНАЛИЗА УЧИНКА КОРИШЋЕЊА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗА 

УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 2019. ГОДИНИ 
 

Имајући у виду изнесено може се рећи да су мјере подстицаја пољопривредне 
производње које се проводе од стране општине Прњавор кроз Програме коришћења средстава за 
унапређење пољопривредне производње који се доносе за сваку појединачну годину у 
протеклом периоду позитивно утицале на повећање сјетвених-засађених површина, броја грла 
стоке првенствено броја музних грла, расплодних јуница и оваца, унапријеђеног нивоа 
агротехничких мјера које се проводе у пољопривредној производњи, набавку и опремање 
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пољопривредних газдинстава са новим пољопривредним машинама, пољопривредном 
механизацијом и опремом, као и едукацијом пољопривредних произвођача из свих видова 
пољопривредне производње. 

Провођењем наведених подстицајних мјера пољопривредни произвођачи су у значајној 
мјери подстакнути и на повећање својих укупних улагања у производњу што је утицало на 
повећан обим пољопривредне производње, побољшање квалитета и повећање приноса 
пољопривредних производа, а самим тим и резултирало повећањем  прихода и остварења 
добити из ове производње. Стога анализирајући стање провођењем ових мјера, а које се огледа у 
свему горе наведеном сматрамо да са оваквим активностима треба наставити и у наредном 
периоду. 
 Наставак наведених активности кроз овакве Програме и остале Одлуке, Програме и 
Планове који се доносе од стране општине Прњавор, а који се односе на рурални развој 
општине допринио би бржој специјализацији пољопривредних домаћинстава односно бржем 
организовању комерцијалних породичних газдинстава и развоју профитабилне и одрживе 
пољопривредне производње на подручју општине, као и задржавањем физички најактивнијег 
радног становништва на селу.  
 
 
Број:_____________/20                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:___________/2020.                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Прњавор:                                                                                 Жељко Симић, мастер политикологије 


