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 На основу члана 39. став 1. и 2. подтачка 5. Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 97/16 и 36/19), члана  37. став 2. тачка 5. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18), члана 161. став 2. 
Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 21/17, 23/17 и 32/17), Одлуке о усвајању буџета општине Прњавор за 2020. годину 
(“Службени гласник општине Прњавор”, број 19/19) и Одлуке о извршењу буџета општине 
Прњавор за 2020. годину (“Службени гласник општине Прњавор”, број 19/19), Скупштина 
општине Прњавор на сједници одржаној дана ____.____ 2020. године, донијела је  
 
 

П Р О Г Р А М 
 

коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње у 2020. години  
 
 

1. УВОД  
 

Производња квалитетне хране је основа, животним, еколошким, производним, 
здравственим, социјалним и економским вриједностима сваке општинске управе, самим тим и 
општине Прњавор. 

Раст и развој пољопривредне производње захтијева одговарајуће инструменте директне 
материјално-финансијске подршке пољопривредним произвођачима. Тиме се постиже 
производно и технолошко преструктуирање, повећање продуктивности и конкурентности, 
заштитa животне средине – одрживи рурални развој, оптимално коришћење аграрних ресурса 
(земљишта, вода, шума, генетских потенцијала и др.).  

Општина Прњавор путем Програма коришћења средстава за унапређење 
пољопривредне производње у 2020. години у оквиру својих буџетских могућности ће 
издвојити новчана средства за подстицање развоја пољопривредне производње која се 
усмјеравају на измјене структуре пољопривредне производње, са мјешовите производње у 
правцу развоја сточарства, воћарства, виноградарства и повртарства, као специјализованих 
односно појединачних производњи. 

 
Средства за унапређење пољопривредне производње - Подстицаји 

пољопривредним произвођачима (буџетска позиција 414100) планирана су буџетом за 
2020. годину у висини од 415.000,00 КМ, и користиће се за сљедеће намјене као: 

 Новчана средства за подстицање развоја сточарства, пчеларства, интегралног 
воћарства, виноградарства, повртарства, узгоја љековитог, ароматичног и зачинског 
биља, суфинансирање пројеката у пољопривреди и органске производње, 

 Новчана средства за ванредне потребе у пољопривреди, 
 Новчана средства за контролу плодности  земљишта, 
 Новчана средства за оспособљавање и уређење деградираних, запуштених, 

неплодних и пољопривредних  земљишта лошијег квалитета, 
 Новчана средства за младе инжењере пољопривреде,  
 Новчана средства за трошкове рада Комисије за давање пољопривредног земљишта 

у власништву Републике Српске путем закупа. 
Новчана средства за подстицање развоја пољопривреде подразумијевају једнократне 

или двократне исплате. У сточарској производњи за предвиђени број грла, а у повртарству, 
воћарству и виноградарству за подизање дугогодишњих засада, стимулисање биљне 
производње путем плаћања по засијаним површинама односно броју садница. 

Двократна исплата подразумијева исплату за незавршени дио товног циклуса, односно 
за онај број грла који до краја календарске године нису достигла овим Програмом прописане 
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услове уз правило да у првој исплати за тов (јунади, свиња) мора бити заступљен минималан 
број грла наведен у подтачки 3.1. Програма. 

 У изради Програма су кориштене одговарајуће анализе стања пољопривредне производње, 
сугестије пољопривредних произвођача и Удружења пољопривредних произвођача са 
одржаних састанака у 2019. години при чему су узети у обзир сви квантитативни показатељи 
који утичу на пољопривредну производњу као и искуство које је Одјељење имало у сарадњи са 
Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде РС. 
 

2. ОПШТИ УСЛОВИ 
 

Након усвајања Програма коришћења средстава за унапређење пољопривредне 
производње у 2020. години (у даљем тексту: Програм подстицаја) Одјељење за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство ће путем средстава јавног информисања, обавјештења по мјесним 
заједницама и израдом летака обавијестити пољопривредне произвођаче о подстицајним 
мјерама, као и о критеријима који морају бити испуњени да би подстицајна средства била 
одобрена.  

Право на добијање подстицајних средстава у складу са Програмом подстицаја остварују 
физичка лица која благовремено поднесу захтјев за подстицаје и испуне критерије из Програма 
подстицаја (утврђује се записником Комисије за подстицаје), за производњу која је остварена 
на подручју општине Прњавор. Осим директних исплата на текуће рачуне подносилаца 
захтјева, пољопривредни произвођачи могу користити и услуге хемијске анализе и контроле 
плодности земљишта. 

Програмом подстицаја из буџета за 2020. годину, новчана средства могу да остваре 
физичка лица која су благовремено поднијела захтјеве за тов јунади у 2020. години, а који није 
завршен у години подношења захтјева. Исплата наведених подстицаја не улази у максималан 
износ исплате за 2020. годину. Новчана обавеза по основу това јунади започетог у току 2019. 
године а који ће се завршити у 2020. години износи 17.574,80 КМ. 

Под “физичким лицем” у смислу Програма подстицаја се сматрају, власници и  
корисници пољопривредног земљишта са мјестом пребивалишта на подручју општине 
Прњавор, те власници и корисници пољопривредног земљишта који немају пребивалиште на 
подручју општине Прњавор, а подижу воћњаке и винограде на површини минимално 0,5 ха на 
подручју општине Прњавор. 

Комисија за подстицаје ће уважавати захтјеве регистрованих пољопривредних 
произвођача од стране Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ-
а), који своја газдинства региструју 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). Ова одредба се односи за све појединачно поднесене 
захтјеве према Одјељењу у складу са одредбама овог Програма. Када Комисија за подстицаје 
утврди да је регистрација извршена супротно наведеној Уредби, захтјев за појединачну 
исплату подстицајних средстава ће се рјешењем одбити. 

Приликом доказивања легалности, односно постојања регистрованог пољопривредног 
газдинства на предметној адреси Комисија за подстицаје може тражити на увид Земљишно-
књижни извадак издат од стране надлежног органа. У предметима гдје исти не постоји за 
сједиште - пребивалиште власника подносиоца захтјева за подстицајна средства, а укаже се 
потреба да се исти предочи као доказ, Одјељење ће рјешењем такав захтјев одбити.  

Подношење захтјева ће се вршити у шалтер сали гдје ће подносиоци захтјева попунити 
пријавни лист у коме ће бити тачно назначене врсте производње за које се подноси захтјев, уз 
који ће се прилагати и остали документи наведени у Програму подстицаја за сваку производњу 
посебно. У случајевима у којима је предвиђено достављање копије катастарског плана 
подносилац захтјева ће Одјељењу доставити оригинал који ће му након прегледа и 
фотокопирања бити враћен.  
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У случајевима у којима захтјев за добијање подстицајних средстава није позитивно 
ријешен, поново поднесен захтјев за исту производњу у току исте године неће бити разматран 
од стране Комисије за подстицаје. 

Рокови за подношење захтјева су назначени за сваку врсту пољопривредне производње 
појединачно.  

Испуњеност критерија у сваком појединачном случају ће утврђивати Комисија за 
подстицаје именована од стране Начелника општине, утврђивањем чињеничног стања на 
терену о чему ће састављати записнике. 

На основу сачињених записника из којих мора бити видљиво да су испуњени сви 
потребни критерији сачињавају се приједлози закључака о исплати подстицајних средстава  и 
достављају  Начелнику  општине.  

У случајевима гдје је записником Комисије за подстицаје утврђено да подносилац 
захтјева није испунио један или више критерија тај захтјев се одбија рјешењем, односно 
закључком ако се ради о неблаговремено поднесеним и непотпуним захтјевима. 

Жалба на рјешење-закључак којим је одбијен-одбачен захтјев за исплату подстицаја 
изјављује се Начелнику општине путем Одјељења за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство. 

Исплата подстицајних средстава ће се за физичка лица вршити на текући рачун 
подносиоца захтјева осим подстицаја наведених у тачки 3.9. Програма. Контролу утрошка 
одобрених средстава и процјену резултата контиунирано ће вршити Одјељење за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство.   

     Максималан износ подстицаја који може добити подносилац захтјева (пољопривредно 
газдинство) у току  године по основу једног или више видова подстицаја у оквиру средстава за 
подстицање развоја сточарства, пчеларства, интегралног воћарства, виноградарства, 
повртарства, органске производње и ванредних потреба у пољопривреди износи до 3.000,00 
КМ под условом да се остварењем буџета за текућу годину створе услови да се исплати 
максимална висина подстицаја по јединици мјере предвиђена овим програмом, у супротном и 
максималан износ подстицаја који се може остварити по једном газдинству ће се умањити на 
начин предвиђен тачком 7. став 4. овог Програма.  
 Уз све појединачне захтјеве за остваривање права на новчане подстицаје по Програму 
коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње у 2020. години, подносиоци 
захтјева дужни су да приложе потврду о регистрацији пољопривредног газдинства издату од 
стране Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге –АПИФ, који своја 
газдинства региструју 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). 
 Носиоци пољопривредног газдинства до 35 година 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) остварују право на 
подстицајна средства увећана за додатних 10 % у односу на обрачунату вриједност по једном 
појединачном захтјеву. 

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) остварују право на 
подстицајна средства увећана за додатних 10 % у односу на обрачунату вриједност по једном 
појединачном захтјеву, под условом да исте имају регистровано пољопривредно газдинство 
минимално три посљедње године. 

Право на подстицајна средства у складу са Програмом коришћења средстава за 
унапређење пољопривредне производње у 2020. години не могу остварити носиоци 
пољопривредног газдинства као ни чланови пољопривредног газдинства, ако носилац или члан 
пољопривредног газдинства има приспјеле, а неизмирене обавезе према општини Прњавор по 
основу пореза на непокретности. Одјељење ће по службеној дужности провјеравати приспјеле, 
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а неизмирене обавезе носиоца пољопривредног газдинства по овом основу. Захтјеве носиоца и 
чланова пољопривредног газдинства за подстицајна средства по овом програму који не измире 
обавезу пореза на непокретности Одјељење ће рјешењем одбити.   

 
      3.   СТРУКТУРА СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

 
По препорукама Главне службе за ревизију јавног сектора, предложено је да се за 

поједине врсте пољопривредне производње изврши расподјела новчаних средстава по 
врстама подстицаја, као и да се исплата подстицајних средстава врши након што истекну сви 
рокови за подношење захтјева за подстицаје по овом Програму. Сходно томе у 2020. години 
новчана средства ће бити расподијељена на сљедећи начин: 
 
Табела бр. 1. План утрошка новчаних средстава за 2020. годину. 

      

I Подстицаји у сточарству 
Планирана средства у 
2020. години (КМ) 

1. Подстицаји за музна грла (производња млијека) 140.000,00 
2. Подстицаји за производњу расплодних јуница 8.000,00 
3. Подстицаји за производњу расплодних свиња 20.000,00 
4. Подстицаји за тов јунади 42.000,00 
5. Подстицаји за тов свиња 7.200,00 
6. Подстицаји за тов пилића 15.000,00 
7. Подстицаји за производњу оваца  45.000,00 
8. Подстицаји за производњу коза 1.800,00 
9. Подстицаји за пчеларство 14.000,00 
II Подстицаји за воћарску производњу 8.000,00 
III Подстицаји за виноградарску производњу 3.000,00 
IV Подстицаји за производњу поврћа на отвореном и 
затвореном простору (њива, пластеник, стакленик) и средства 
намијењена за суфинансирање пројеката у пољопривреди. 32.000,00 
V Подстицаји за органску пољопривредну производњу 2.000,00 
VI Новчана средства за узгој љековитог, зачинског и 
ароматичног биља 750,00 
VII Новчана средства за хемијску анализу и контролу 
плодности земљишта 7.000,00 
VIII Новчана средства за постављање огледа у ратарској, 
повртарској, воћарској и виноградарској производњи и 
подршка за излагаче пољопривредних производа на сајмовима 5.000,00 
IX Новчана средства за исплату обавеза по основу това јунади 
започетог у 2019. години, а који ће бити исплаћен у 2020. 
години.  17.574,80 
X Новчана средства  намијењена за ванредне потребе у 
пољопривреди (штете од вукова, шакала и паса луталица) 3.675,20 
XI Новчана средства за оспособљавање деградираних, 
запуштених, неплодних и пољопривредних  земљишта 
лошијег квалитета 

 
 

18.000,00 
XII Новчана средства за трошкове рада Комисије за давање 
пољопривредног земљишта у власништву Републике Српске, 
путем закупа 5.000,00 
ХIII Новчана средства за младе инжењере пољопривреде 20.000,00 

УКУПНО 415.000,00 
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     3.1. ПОДСТИЦАЈИ У СТОЧАРСТВУ 
 

Сточарство је због својих производних капацитета и тржишних могућности постало 
окосница пољопривредне производње. Сточарство за себе веже читав низ различитих грана 
пољопривредне производње које су по својој природи и функцији у служби сточарства или 
су усмјерене ка овој врсти производње. У области сточарства подстицаће се пољопривредна 
газдинства оријентисана на робну производњу. 

Минималан број грла по врстама сточарске производње: 
 Музне краве .......................................................................................................5 грла. 
 Расплодне јунице................................................................................................3 грла. 
 Расплодне свиње (крмаче и назимице).............................................................7 грла. 
 Товна јунад ........................................................................................................5 грла. 
 Товне свиње......................................................................................................30 грла. 
 Тов пилића....................................................минимум 10.000 комада у току године. 
 Коке носиље............................................................јато са минимално 2.000 комада. 
 Овчарство..........................................................................................................40 грла. 
 Козарство...........................................................................................................30 грла. 

 
            Новчани износ за подстицај појединих врста сточарске производње утврђује се након 
обраде приспјелих захтјева у предвиђеном року за сваку производњу, а у складу са износом 
који је утврђен у Плану расподјеле средстава. Планирани износ новчаних средстава по 
једном грлу износи: музне краве до 90,00 КМ, расплодне јунице до 100,00 КМ, товна јунад до 
85,00 КМ, расплодне свиње до 45,00 КМ, товне свиње до 15,00 КМ, овце до 15,00 КМ, козе 
до 20,00 КМ и тов пилића и коке носиље до 600,00 КМ по фарми са испуњеним минимумом. 

Улазна тежина јунади у товни циклус је око 150 кг/грлу, а излазна тежина из товног 
циклуса је минимално 550 кг/грлу. Тов подлијеже двократној контроли Комисије за 
подстицаје. Улазни записник се сачињава по поднесеном захтјеву када товна грла имају 
тежину око 150 кг/грлу, а записник о завршетку това саставља се након позива 
пољопривредног произвођача када грла достигну минималну тежину од 550 кг/грлу, односно 
након завршетка товног циклуса. Након састављања записника о завршетку товног циклуса 
стичу се услови за исплату новчаних средстава по овом основу. 

Улазна тежина свиња у товни циклус је око 30 кг/грлу, а излазна тежина из товног 
циклуса је минимално 100 кг/грлу. Тов свиња подлијеже двократној контроли Комисије за 
подстицаје. Улазни записник се сачињава по поднесеном захтјеву када грла имају тежину око 
30 кг/грлу, а записник о завршетку това се сачињава након позива пољопривредног 
произвођача када грла достигну минималну тежину од 100 кг/грлу, односно након завршетка 
товног циклуса. Након састављања записника о завршетку товног циклуса стичу се услови за 
исплату новчаних средстава по овом основу. 

У случају да се захтјев за тов (јунади, свиња) поднесе у предвиђеном року у 2020. 
години, а завршетак това буде у току 2021. године подстицајна средства ће се исплатити на 
крају товног циклуса односно из буџета за 2021. годину, након сачињавања другог односно 
излазног записника о завршетку товног циклуса. 

На основу благовремено поднесених захтјева за подстицаје за 2019. годину, из буџета за 
2020. годину, неопходно је исплатити дио незавршеног товног циклуса јунади. Ова обавеза 
износи 17.574,80 КМ.  

Исплата наведених подстицаја за незавршени товни циклус јунади не улази у 
максималан износ исплате за 2020. годину, која по једном пољопривредном газдинству износи 
до 3.000,00 КМ, уз услов да пољопривредни произвођач у претходној години није испунио 
услов максималне исплате.  

Подстицаји за крмаче и назимице исплаћиваће се подносиоцу захтјева који има 
минимално пет крмача и максимално двије назимице, односно 70% стада морају чинити 
расплодне крмаче, а 30% стада могу чинити назимице како би се остварило право на новчани 
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подстицај за ове намјене. Назимице морају имати тежину од 100-120 килограма, минималне 
старости од седам мјесеци.   

Подстицаји за овчарство и козарство исплаћиваће се само за женска расплодна грла код 
ранозрелих пасмина оваца и коза у доби од 6 до 7 мјесеци, а каснозрелих са 10 до 12 мјесеци, 
које имају добру тјелесну развијеност, а то је када женска грла постигну око 65% коначне 
тјелесне тежине предвиђене за поједину расу. 

Код обраде захтјева за производњу и узгој квалитетно приплодних оваца и коза, узеће 
се у обзир она грла која се налазе на пољопривредном газдинству подносиоца захтјева. Ако у 
тренутку обиласка од стране комисије, предметна грла не буду на пољопривредном 
газдинству, комисија није дужна да долази на мјесто испаше предметних грла и на другу 
локацију и као такав захтјев ће се рјешењем одбити. 

Захтјев за коришћење подстицаја за сточарску производњу подноси се до 30.09.2020. 
године 

 
3.1.1. АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЕ 

 
 Корисници подстицајних средстава за музна грла, расплодне свиње, тов јунади, тов 
свиња, овчарство и козарство уз захтјев прилажу сљедећу документацију: 

 Цертификат о регистрацији имања издат од стране Агенције за обиљежавање 
животиња, 

 Евиденцију надлежне ветеринарске службе (свиње, овце и козе), А1 образац који не 
може бити старији од четири године рачунајући од дана обиљежавања животиња. 

 Пасош или матични лист грла (музне краве, товна јунад), 
 Кућну листу у случајевима да је надлежна ветеринарска служба извршила 

евидентирање грла на члана породице који није носилац породичног пољопривредног 
газдинства или подносилац захтјева за исплату подстицајних средстава. 

 

       Корисник подстицајних средстава за производњу и узгој квалитетно приплодних јуница 
уз захтјев прилаже: 

 
 Рјешење издато од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, 

односно Ресора за пружање стручних услуга у пољопривреди – Подручна јединица 
Бањалука, о упису у регистар узгајивача квалитетно приплодне стоке, 

 Записник издат од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, РС 
– Комисије о испуњености услова за остваривање права на подстицај за расплодне 
јунице издат на основу Програма узгоја говеда у РС за период 2016-2021. године 
(,,Службени гласник Републике Српске”, број 72/16), 

 Потврду надлежне ветеринарске службе о вјештачком осјемењивању и утврђеној 
гравидности или картон осјемењивања за јунице из властитог стада и копија сертифика-
та фармера о завршеном курсу за вјештачко осјемењивање, 

 Пасош животиње, 
 Кућну листу у случајевима да је надлежна ветеринарска служба извршила 

евидентирање грла на члана породице који није носилац породичног пољопривредног 
газдинства или подносилац захтјева за исплату подстицајних средстава. 

 
Корисник подстицајних средстава за тов пилића уз захтјев прилаже: 

 Потврду о поријеклу (рачун о куповини једнодневних пилића или изјава одговорног 
лица да су једнодневни пилићи инкубирани у властитој инкубаторској станици) или 
уговор о обављању услужног това пилића, 

 Рачун о продаји утовљених бројлера,  
 Интерну фактуру (интерни излазни документ из једне у другу производњу) за субјекте 

који имају властиту прераду, односно производњу и прераду, 
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 Кућну листу уколико горе наведена документација није издата на име носиоца 
породичног пољопривредног газдинства или подносиоца захтјева за исплату 
подстицајних средстава. 
 

            Корисник подстицајних средстава за коке носиље уз захтјев прилаже: 
 

 Потврду о поријеклу (рачун о куповини једнодневних пилића или изјава одговорног 
лица да су једнодневни пилићи инкубирани у властитој инкубаторској станици или 
рачун о набавци осамнаестонедјељних пиленки), 

 Рачун о куповини једнодневних пилића или осамнаестонедјељних пиленки или 
отпремницу из једне производње у другу,  

 Кућну листу уколико горе наведена документација није издата на име носиоца 
породичног пољопривредног газдинства или подносиоца захтјева за исплату 
подстицајних средстава. 

 
     3.2. ПОДСТИЦАЈИ У ПЧЕЛАРСТВУ 
  

Право на подстицајна средства за производњу и узгој пчела остварују пчелари који 
посједују најмање 30 кошница односно пчелињих друштава, који су регистровани у складу са 
Правилником о начину вођења евиденција пчелара и пчелињака у Републици Српској 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 116/12). Код обрачуна подстицајних средстава за 
ову производњу узеће се у обзир пчелиња друштва која се налазе на имању подносиоца 
захтјева. Друштва која се налазе на “паши” уобзириће се након што буду враћена на имање 
подносиоца захтјева. 

Новчани износ за подстицај утврђује се након обраде свих приспјелих захтјева у пред-
виђеном року, а максимална висина подстицаја по кошници износи до 5,00 КМ.  

Пчелари са подручја општине Прњавор могу остварити право на подстицајна средства 
само за она пчелиња друштва која се налазе на подручју општине Прњавор. За пчелиња 
друштва која се налазе ван подручја општине Прњавор подстицаји се могу остварити након 
завршетка “паше” и враћања пчелињих друштава на пољопривредно газдинство власника. 

Приликом обраде захтјева за исплату подстицајних средстава односно утврђивања броја 
кошница, у обзир се неће узимати пчелиња друштва која се налазе у “трнкама” и кошницама 
које су намијењене за производњу матица. 

Осим горе наведених новчаних средстава Удружења пчелара са подручја општине 
Прњавор могу да користе и новчана средства намијењена за суфинансирање пројеката у 
пчеларству која ће се реализовати у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Српске, кроз пакете подршке код набавке: опреме за пчеларску 
производњу, основних средстава, репроматеријала у максималној вриједности до 10% 
вриједности пакета.  

Наведена новчана средства за суфинансирање пројеката у пчеларству ће се одобравати 
Закључком на основу појединачиних захтјева упућених Начелнику општине уз обавезу 
правдања намјенског утрошка истих што ће се доказивати рачунима-фактурама, фискалним 
рачунима, уговорима и сл.документацијом. Крајњи рок за подношење захтјева за исплату 
наведених новчаних средстава је 31.10.2020.године. 
  

3.2.1. АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЕ 
 
   Захтјев за коришћење подстицаја за пчеларску производњу подноси се до 30.09.2020. 
године.  
 Корисници подстицајних средстава за пчеларство уз захтјев прилажу сљедећу 
документацију: 
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 Овјерену изјаву којом пољопривредни произвођач потврђује да су пчелиња друштва 
његово власништво. 

 
     3.3. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНТЕГРАЛНУ ВОЋАРСКУ И ВИНОГРАДАРСКУ                             

ПРОИЗВОДЊУ 
 
               3.3.1. ЈАБУЧАСТО, КОШТИЧАВО И КОШТУНИЧАВО ВОЋЕ 
 

Агроклиматски услови за производњу јабучастог, коштичавог и језграстог воћа су  
повољни, а постоји и велика потражња на локалном тржишту. Интегрална производња воћа и 
поврћа представља контролисану производњу у којој је дозвољена примјена одређених 
средстава за заштиту биља на основу праћења степена напада болести и штеточина.  

Подстицањем засађивања нових интензивних засада по принципима интегралне 
производње доћи ће до боље конкуретности, што подразумијева увођење бољих култивара, 
постизање већег приноса, ефикаснију производњу и могућност пласмана тржишних вишкова 
на страна тржишта. 

Критерији које морају испунити подносиоци захтјева за добијање новчаних средстава 
на име подстицаја за подизање нових воћњака су сљедећи: 
 

 воћњак мора имати површину минимално 0,2 хектра по воћној врсти, 
 минималан број садница за коштичаво воће по једном ха је 800 садница,  
 минималан број садница за јабучасто воће по једном ха је 1.000 садница,  
 минималан број садница за орах је 120 садница/ха, 
 минималан број садница за љешник је 500 садница/ха. 
 
Рок за подношење захтјева за добијање новчане накнаде на име подстицаја је 

01.11.2020. године. 
Новчани износ за подстицај утврђује се након обраде приспјелих захтјева у предвиђе-

ном року, а максимална висина подстицаја износи до 1,50  КМ по једној садници, осим за орах 
гдје висина подстицаја износи до 20% од вриједности цијене саднице и не може бити мања од 
1,50  КМ нити већа од 4,00 КМ по једној садници. 

Комисија за подстицаје ће утврдити чињенично стање у смислу површине воћњака, 
броја садница као и примијењених агротехничких мјера које морају бити у складу са 
принципима интегралне производње. 
 Уколико дође до заснивања одређеног засада воћа или винограда након истека рока 
предвиђеног програмом за 2020. годину, пољопривредни произвођач ће имати право да захтјев 
поднесе у току 2021. године и оствари право за подстицајна средства након усвајања програма 
за сљедећу годину. 
 

3.3.2. ЈАГОДИЧАСТО И  БОБИЧАСТО ВОЋЕ  
 
Подручје општине Прњавор има повољне агроклиматске услове за производњу 

јагодичастог воћа. Ова врста пољопривредне производње има потенцијал да оствари висок 
профит, захтијева много сезонске радне снаге чиме се увећава запосленост становништва у 
руралним подручјима и сав тржишни вишак је могуће пласирати на локалном тржишту и 
тржишту у нашем ближем и даљем окружењу. 

Критерији које морају испунити подносиоци захтјева за добијање новчаних средстава 
на име подстицаја за заснивање нових засада јагодичастог и бобичастог воћа су сљедећи: 

 
 минимална величина парцеле под новим засадом је 0,1 ха; 
 минимални број садница живића је 30.000 ком./ха, односно 3.000 ком./0,1 ха, 
 минималан број садница за купину је 2.000 ком./ха, односно 200 ком./0,1 ха, 
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 минималан број садница за малину је 9.000 ком./ха, односно 900 ком./0,1 ха, 
 минималан број садница за бобичасто воће (боровница, аронија) је 2.000 ком./ха. 

 
Садња се обавља у складу са агротехничким роковима и стандардном агротехником. 
Рок за подношење захтјева за добијање новчане накнаде на име подстицаја је 

01.11.2020. године. 
Новчани износ за подстицај појединих врста јагодичастог воћа утврђује се након обраде 

приспјелих захтјева у предвиђеном року, а максимална висина подстицаја износи до 3.000,00 
КМ по једном ха засађене површине. 

Код узгоја јагодичастог воћа у пластеницима или стакленицима примјењују се све 
одредбе које се наводе за пластенички или стакленички узгој односно производњу поврћа у 
заштићеним просторима у погледу: производне површине, облика и димензије објеката, 
агротехничких рокова садње, достављања неопходне документације за предају захтјева као и 
висине новчаног подстицаја по једном метру квадратном производне површине пластеника у 
његовој основи, односно до 1,30 КМ/m2. Код одређивања минималног броја живића за узгој 
јагоде, купине, малине и сл. у затвореном простору пластенику или стакленику примјењује се 
одредба наведена у ставу 2. ове подтачке. Подстицајна средства за овакав начин узгоја 
јагодичастог воћа исплаћиваће се само у првој години подизања засада. 
 

 3.3.3. ВИНОВА ЛОЗА 
 

  Новчани износ за подстицај подизања нових винограда, утврђује се након обраде при-
спјелих захтјева у предвиђеном року, а максимална висина подстицаја износи до 3.000,00 КМ 
по једном ха површине. 

Минимална површина заснованог винограда потребна за остваривање права на новчане 
подстицаје износи 0,1 ха уз минималан број садница од 3.000 комада/ха. 

Рок за подношење захтјева за добијање новчане накнаде на име подстицаја је 
01.11.2020. године.   
 

3.3.4. АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЕ ЗА ИНТЕГРАЛНУ ВОЋАРСКУ И ВИНОГРАДАРСКУ 
ПРОИЗВОДЊУ  

 
Уз захтјев за подстицаје подносилац захтјева ће доставити: 

 копију катастарског плана или посједовни лист, 
 уговор о закупу земљишта уколико произвођач користи земљиште под закуп, 
 рачун и фискални рачун од регистрованог произвођача садног материјала или предузећа 

регистрованог за промет садног материјала, 
 декларацију о квалитету садног материјала издату од стране произвођача садног 

материјала, 
 кућну листу уколико горе наведена документација није издата на име носиоца 

породичног пољопривредног газдинства или подносиоца захтјева за исплату 
подстицајних средстава. 
Ако се садни материјал увози из иностранства потребно је обезбиједити: рачун од 

предузећа регистрованог за промет садног материјала, царинску исправу о увезеном садном 
материјалу, рјешење или цертификат граничне инспекције за заштиту биља и декларацију о 
квалитету садног материјала у мјесту производње.  

Садња се обавља у складу са агротехничким роковима и стандардном агротехником. 
Новчана средства која ће се исплаћивати на име подстицаја у воћарству и 

виноградарству планирана су за прољетну и јесењу садњу 2020. године. 
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    3.4. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНТЕГРАЛНУ ПРОИЗВОДЊУ ПОВРЋА У ЗАШТИЋЕНИМ 
ПРОСТОРИМА  И  НА ОТВОРЕНОМ И НОВЧАНА СРЕДСТВА НАМИЈЕЊЕНА 
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ПОЉОПРИВРЕДИ  

 
Производња поврћа омогућава релативно брз поврат средстава кроз продају на 

локалном тржишту и уговорену производњу при чему су потребе за пољопривредном 
механизацијом мале, а плодно брежуљкасто земљиште погодује овој врсти производње.  

Под “пластеником” (у смислу Програма подстицаја за унапређење пољопривредне 
производње) се подразумијева објекат вишегодишње намјене од пластичне фолије (не високе 
топле леје) димензија не мањих од 5m x 10m x 1,8m, саграђен од пластичне, металне или 
дрвене конструкције са отворима за прозрачивање који служи за узгој паприке, парадајза, 
краставца и другог поврћа, те цвијећа и садног материјала, минималне укупне површине од 
200 m². 

Под “стаклеником” (у смислу Програма подстицаја за унапређење пољопривредне 
производње) подразумијева се објекат вишегодишње намјене направљен од стакла или чврсте 
пластике минималне дебљине 4 mm димензија не мањих од 4m x 20m x 1,8m, саграђен од 
пластичне или металне конструкције са отворима за прозрачивање који служи за узгој паприке, 
парадајза, краставца и другог поврћа и цвијећа, минималне укупне површине од 200 m². 

“Објекти за производњу гљива”, (у смислу Програма подстицаја за унапређење 
пољопривредне производње) подразумијева се као објекат вишегодишње намјене са пратећом 
опремом за производњу гљива, минималне површине 100 m2. 

У пластеницима и стакленицима ће се признавати само оне повртарске врсте које су 
засијане, засађене у монокултури. 

Производња расада поврћа за даљу властиту производњу на отвореном неће се 
признавати као пластеничка-стакленичка производња приликом обраде захтјева. 
 Пластеници-стакленици који у моменту обраде захтјева не буду у систему производње 
(засијани-засађени гајеном културом) на горе наведен начин неће се признавати као 
пластеничка-стакленичка производња. 

     Сјетву и садњу повртарских култура треба обавити у складу са агротехничким 
роковима и стандардном агротехником за културу за коју се захтјев подноси, уважавајући 
сјетвене-садне количине у килограмима односно броју садница по хектару површине, као и 
размаке садње-сјетве у редном и међуредном простору, са испоштованом агротехником гајења 
повртарских култура (обрада земљишта, присуство коровске флоре, заштита од болести и 
штеточина и сл.). 

 Захтјев за исплату подстицајних средстава се подноси непосредно након ницања 
односно расађивања културе за коју се захтјев подноси како би се могле утврдити потребне 
чињенице о испуњености услова прописаних Програмом за остваривање права на подстицајна 
средства. 

 За усјеве који буду уништени усљед временских непогода (град, поплава, суша и сл.) не 
могу се остваривати права за исплату подстицаја из буџета општине, већ ће се исти комисијски 
обрадити и као такви прослиједити у Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
на даље поступање. 

    Код узгоја повртарских култура на отвореном односно исплате подстицајних средстава 
признају се само оне врсте поврћа које се гаје у монокултури.  

Новчана средства намијењена за суфинансирање пројеката у пољопривреди ће се 
реализовати у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Српске, кроз пакете подршке код набавке основних средстава, репроматеријала и 
опреме у максималној вриједности до 10% вриједности пакета и то у повртларској 
производњи, и сарадњи са Невладиним организацијама кроз пројекат набавке пластеника у 
вриједности од 40% набавне цијене пластеника. 
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Критерији које морају испунити подносиоци захтјева за добијање новчаних средстава 
на име подстицаја за производњу повртарских култура на отвореном су: 

 минимална површина парцеле засијане (засађене) једном културом за кромпир, диње и 
лубенице износи 1,0 ха по једној врсти, а остале повртарске културе 0,2 ха по једној 
врсти осим за узгој краставца  корнишона гдје минимална површина засада износи 0,1 
хектар. Максимална површина парцеле односно сјетвене површине код производње 
кромпира која се може пријавити по једном газдинству износи 1 хектар. 

 сјетва се обавља у складу са агротехничким роковима и стандардном агротехником.  
      Новчани износ за подстицај повртарске производње утврђује се након обраде приспје-

лих захтјева у предвиђеном року. 
 

Висина подстицаја за повртарску производњу на отвореном износи:   
 за производњу кромпира, диња и лубеница до 750,00 КМ/ха, а остале повртарске 

културе до 1.250,00 КМ/ха, осим краставца корнишона гдје висина подстицајних 
средстава по једном хектару износи до 1.500,00 КМ, за пољопривредне произвођаче 
који не подносе захтјеве за новчана средства намијењена за суфинансирање пројеката у 
пољопривреди, а који ће се реализовати у сарадњи са Министарством пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, кроз пакете подршке. 

      Висина подстицаја за повртарску производњу у затвореном простору износи: 
 пластеничка производња................................................................................ до 1,30 КМ/m², 
 стакленичка производња.................................................................................до 1,30 КМ/m2,  
 објекти за производњу гљива.........................................................................до 1,30  КМ/m2. 

Рок за подношење захтјева за добијање новчаних средстава на име подстицаја за 
повртарску производњу је 31.07.2020. године. 
 

    3.4.1. АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ 
ПОВРЋА У ЗАШТИЋЕНИМ ПРОСТОРИМА (СТАКЛЕНИЦИ, ПЛАСТЕНИЦИ, ОБЈЕКТИ ЗА 
ПРОИЗВОДЊУ ГЉИВА)  И  НА ОТВОРЕНОМ 

 
Уз захтјев за подстицаје подносилац захтјева ће доставити: 

 копију катастарског плана или посједовни лист, 
 уговор о закупу земљишта уколико произвођач користи земљиште под закуп, 
 рачун или фискални рачун од регистрованог произвођача садног материјала или 

предузећа регистрованог за промет садног материјала, 
 декларацију о квалитету садног материјала издату од стране произвођача садног 

материјала, 
 кућну листу уколико горе наведена документација није издата на име носиоца 

породичног пољопривредног газдинства или подносиоца захтјева за исплату 
подстицајних средстава, 

 уговор о организованом откупу само за производњу краставца корнишона. 
Ако се садни материјал увози из иностранства потребно је обезбиједити: рачун од 

предузећа регистрованог за промет садног материјала, царинску исправу о увезеном садном 
материјалу, рјешење или цертификат граничне инспекције за заштиту биља и декларацију о 
квалитету садног материјала у мјесту производње. 

 
    3.5. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНТЕГРАЛНУ ПРОИЗВОДЊУ ЉЕКОВИТОГ, ЗАЧИНСКОГ  

И АРОМАТИЧНОГ БИЉА НА ОТВОРЕНОМ И У ЗАТВОРЕНИМ 
ПРОСТОРИМА 

 
Производња љековитог, зачинског и ароматичног биља омогућава поврат средстава 

кроз продају на тржишту и уговорену производњу при чему су потребе за пољопривредном 
механизацијом мале, а плодно брежуљкасто земљиште погодује овој врсти производње.  
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На отвореном простору, пластеницима и стакленицима признаваће се само оне врсте 
које су засијане, засађене у монокултури. 

     Сјетву и садњу ових култура треба обавити у складу са агротехничким роковима и 
стандардном агротехником за културу за коју се захтјев подноси, уважавајући сјетвене-садне 
количине у килограмима односно броју садница по хектару површине, као и размаке садње-
сјетве у редном и међуредном простору, са испоштованом агротехником гајења ових култура 
(обрада земљишта, заштита од корова, болести и штеточина и сл). 

 Захтјев за исплату подстицајних средстава се подноси непосредно након ницања 
односно расађивања културе за коју се захтјев подноси како би се могле утврдити потребне 
чињенице о испуњености услова прописаних Програмом за остваривање права на подстицајна 
средства. 

 За усјеве који буду уништени усљед временских непогода (град, поплава, суша и сл.) не 
могу се остваривати права за исплату подстицаја из буџета општине, већ ће се исти комисијски 
обрадити и као такви прослиједити у Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Српске на даље поступање. 

    Код узгоја ових култура, односно исплате подстицајних средстава признају се само оне 
врсте које се гаје у монокултури на минималној површини од 0,1 хектар, и то само у години 
заснивања.  

     Новчани износ за подстицај интегралне производње љековитог, зачинског и 
ароматичног биља утврђује се након обраде приспјелих захтјева у предвиђеном року, а 
максимална висина подстицаја износи: 
          а) Висина подстицаја за производњу љековитог, зачинског и ароматичног биља на 
отвореном износи до 2.000,00 КМ/ха. 

    б) Висина подстицаја за производњу у затвореном простору износи: 
 пластеничка производња................................................................................ до 1,30 КМ/m² 
 стакленичка производња.................................................................................до 1,30 КМ/m2  

Рок за подношење захтјева за добијање новчаних средстава на име подстицаја за 
интегралну производњу љековитог, зачинског и ароматичног биља је 30.09.2020. године. 
 

   3.5.1. АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ 
ЉЕКОВИТОГ, ЗАЧИНСКОГ И АРОМАТИЧНОГ БИЉА У ЗАШТИЋЕНИМ ПРОСТОРИМА 
(СТАКЛЕНИЦИ, ПЛАСТЕНИЦИ) И  НА ОТВОРЕНОМ 

 
Уз захтјев за подстицаје подносилац захтјева ће доставити: 

 копију катастарског плана или посједовни лист, 
 уговор о закупу земљишта уколико произвођач користи земљиште под закуп, 
 рачун или фискални рачун од регистрованог произвођача садног материјала или 

предузећа регистрованог за промет садног материјала, 
 декларацију о квалитету садног материјала издату од стране произвођача садног 

материјала, 
 кућну листу уколико горе наведена документација није издата на име носиоца 

породичног пољопривредног газдинства или подносиоца захтјева за исплату 
подстицајних средстава. 
Ако се садни материјал увози из иностранства потребно је обезбиједити: рачун од 

предузећа регистрованог за промет садног материјала, царинску исправу о увезеном садном 
материјалу, рјешење или цертификат граничне инспекције за заштиту биља и декларацију о 
квалитету садног материјала у мјесту производње. 
 

3.6. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ПОДСТИЦАЈЕ РАЗВОЈА ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ 
 

Органска производња је недовољно заступљена на подручју наше општине обзиром да 
се у овој производњи остварују мањи приноси, а због неразвијеног тржишта органским 
производима ти производи се продају по знатно нижим цијенама тако да је мали број 
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произвођача који се жели бавити овом производњом. Обзиром на еколошки значај ове 
производње потребно је уз сталну подршку подстицајних средства повећавати површине у 
систему органске производње. 
 За подстицање органске производње биће издвојено 2.000,00 КМ, а максимално по 
једном газдинству 500,00 КМ. 

Као доказ физичка лица подносе овјерену копију цертификата или уговор о 
цертификацији органске производње склопљен са овлаштеним цертификацијским тијелом од 
стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске. 

Рок за подношење захтјева је 01.11.2020. године. 
 

3.7. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ВАНРЕДНЕ ПОТРЕБЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ  
 

У протеклом периоду појавио се одређени број пољопривредних произвођача, који су 
подносили захтјеве за додјелу новчаних средстава по основу штета које су причињене од 
стране дивљих животиња (вук, шакал) и паса луталица на сточном фонду.  
 Новчана средства за ове намјене ће се исплаћивати након крајњег рока за подношење 
захтјева на основу процјене комисије. 
 Максимална висина накнаде на име процијењене штете на сточном фонду од стране 
дивљих животиња (вук, шакал) и паса луталица износи до 30 % укупно обрачунатог новчаног 
износа по појединачном захтјеву. 
 Рок за подношење захтјева је 01.11.2020. године. 
 Уколико дође до штета на сточном фонду након истека рока предвиђеног програмом за 
2020. годину, пољопривредни произвођач ће поднијети захтјев након настале штете, а новчана 
средства наплатити након усвајања програма за 2021. годину. 
 

3.7.1. АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЕ ЗА ВАНРЕДНЕ ПОТРЕБЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ  
 

Уз захтјев за подстицаје подносилац захтјева ће доставити: 
 цертификат о регистрацији имања издат од стране Агенције за обиљежавање 

животиња, 
 евиденција надлежне ветеринарске службе (свиње, овце и козе), 
 пасош или матични лист грла (музне краве и товна јунад), 
 кућну листу уколико горе наведена документација није издата на име носиоца 

породичног пољопривредног газдинства или подносиоца захтјева за исплату 
подстицајних средстава, 

 фото документација. 
 
3.8. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ЕДУКАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ  

ПРОИЗВОЂАЧА И ПОСТАВЉАЊЕ ОГЛЕДА У РАТАРСКОЈ, ПОВРТАРСКОЈ, 
ВОЋАРСКОЈ И ВИНОГРАДАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ, АНАЛИЗЕ УЗОРАКА 
ХРАНЕ И ПИЋА И ПОДРШКУ ЗА ИЗЛАГАЧЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ 
ПРОИЗВОДА НА САЈМОВИМА. 

 
У сврху унапређења пољопривредне производње Програмом коришћења средстава за 

унапређење пољопривредне производње су предвиђене сљедеће активности: 
 

1.  Средства за едукацију пољопривредних произвођача...................................2.500,00 КМ. 
2.  Средства за постављање огледа у ратарској, повртарској, воћарској, виноградарској и 
органској пољопривредној производњи, анализе узорака и подршка за излагаче 
пољопривредних производа на сајмовима............................................................5.000,00 КМ. 

Избор извођача услуге за едукацију пољопривредних произвођача односно превоз 
пољопривредних произвођача на сајмове у Нови Сад и Београд врши се у складу са Законом о 
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јавним набавкама у Босни и Херцеговини (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 
39/14). Новчана средства за ове намјене обезбијеђена су на позицији 412700 “Едукација 
пољопривредних произвођача”. 

Право на новчана средства за анализе узорака заражених биљака или анализу узорака 
производа произведених и прерађених на властитом газдинству могу да остваре носиоци 
пољопривредног газдинства који су 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), а произвођачи производа 
произведених и прерађених на властитом газдинству регистровани и у складу са Законом о 
занатско-предузетничкој дјелатности (“Службени гласник Републике Српске”, број: 117/11, 
121/12, 67/13 и 44/16), подношењем захтјева уз који прилажу рачун или фактуру и уплатницу о 
плаћеним трошковима анализе. Максималан новчани износ који се по овом основу може 
одобрити једном регистрованом пољопривредном газдинству износи до 500,00 КМ или у 
вриједности трошкова анализе уколико је утрошена вриједност мања од овог износа за једну 
хемијску анализу у току године. 

Право на новчана средства за излагаче пољопривредних производа на сајмовима могу 
да остваре носиоци пољопривредног газдинства  који су 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), за једну посјету 
неком од сајмова пољопривреде, сајмова прехрамбене индустрије или изложбе 
пољопривредних производа уз приложен уговор о закупу простора са организатором изложбе 
или фактуром и уплатницом о плаћеном закупу простора. Максималан новчани износ који се 
по овом основу може одобрити једном регистрованом пољопривредном газдинству износи до 
500,00 КМ. 
 

3.9. КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ОД НАКНАДЕ ЗА ПРОМЈЕНУ НАМЈЕНЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И ЗАКУПА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО 
ЗЕМЉИШТЕ У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 
Чланом 35. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Републике 

Српске”, број: 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 58/19) прописано је да се средства наплаћена као 
накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта и закупа за пољопривредно земљиште 
у својини Републике Српске могу користити само за сљедеће намјене:  

а) израду Основа општине, 
б) оспособљавање и уређење пољопривредних земљишта која су деградирана, 

запуштена, која су лошијег квалитета или су неплодна, 
в) за поправку и побољшање плодности земљишта, 
г) за спровођење противерозивних мјера и мелиорације пољопривредног земљишта 

слабијег квалитета, 
д) за спровођење поступка комасације и  
ђ) за спровођење поступка додјеле пољопривредног земљишта у својини Републике 

Српске. 
Укупно планирани новчани износ за ове намјене је 30.000,00 КМ и реализоваће се кроз 

тачку 3.9. подтачка 3.9.1., 3.9.2. и 3.9.3. овог програма. 
 
               3.9.1.  ОСПОСОБЉАВАЊЕ ДЕГРАДИРАНИХ, ЗАПУШТЕНИХ, НЕПЛОДНИХ И 

ПОЉОПРИВРЕДНИХ ЗЕМЉИШТА ЛОШИЈЕГ КВАЛИТЕТА 
 
Оспособљавање деградираних, запуштених, неплодних и пољопривредних земљишта 

лошијег квалитета вршиће се путем агромелиорација, односно провођењем калцификације и 
хумизације пољопривредног земљишта лошијег квалитета на основу хемијске анализе таквог 
земљишта и препоруке од стране надлежне институције о начину употребе и количине кречног 
материјала по јединици мјере: тона или метар кубни/хектар. 
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 Минимална површина пољопривредног земљишта која се мора обухватити овом мјером 
је 1 ха, а максимална површина пољопривредног земљишта која се може пријавити износи 5 
ха. 
 Приликом провођења ове мјере подносилац захтјева је дужан обавијестити комисију 
како би иста могла сачинити Записник о извршеној мјери на лицу мјеста у току извођења 
радова, док би се у супротном овакав захтјев одбацио као неуредан. 
 Право на ову врсту новчаних средстава може остварити физичко лице-пољопривредни 
произвођач који је власник-посједник предметне парцеле на којој није извршена ова мјера у 
последње четири године. 
 Новчана средства за ове намјене ће се одобравати на основу рачуна о набавци кречног 
материјала искључиво филера у који могу бити урачунати трошкови превоза и сличног 
намјенског материјала за ову употребу. 
 Редослијед исплате ће се одредити тако што ће се списак корисника саставити тако да 
се у обзир прво узимају земљишта најлошијег квалитета односно она пољопривредна 
земљишта са најнижом ph вриједношћу (концентрација водоникових јона у раствору H2O или 
KCl) односно са највећом киселошћу. 
 Уколико се поднесе један захтјев за више парцела код одређивања редослиједа исплате 
узима се просјечна киселост свих парцела наведених у захтјеву. 
 Максималан новчани износ који се може одобрити по једном захтјеву износи 1.000,00 
КМ, а исти ће зависити од укупног броја поднесених захтјева за ову намјену. 
 Захтјев за овај вид новчаних подстицаја могу подносити сва правна и физичка лица са 
сједиштем односно мјестом пребивалишта на подручју општине Прњавор, за пољопривредна 
земљишта која се налазе на подручју општине Прњавор. 

Новчана средства за ове намјене ће се исплаћивати након крајњег рока за подношење 
захтјева на основу процјене комисије.  

Као што је раније наведено за ове потребе планирана су укупна новчана средства у 
износу од 18.000,00 КМ. 
 Рок за подношење захтјева је 01.11.2020. године. 
 

    3.9.1.1. АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЕ ЗА ОСПОСОБЉАВАЊЕ ДЕГРАДИРАНИХ, ЗАПУШТЕНИХ, 
НЕПЛОДНИХ И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ЗЕМЉИШТА ЛОШИЈЕГ КВАЛИТЕТА 

 
Уз захтјев за подстицаје подносилац захтјева ће доставити: 

 Копију катастарског плана, 
 Уговор о закупу земљишта уколико произвођач користи земљиште под закуп, 
 Оригинал рачун и фискални рачун о набавци кречног материјала, односно велепродајну 

фактуру за пољопривредне произвођаче који се налазе у систему ПДВ-а, 
 Доказ о извршеној анализи пољопривредног земљишта издат од стране надлежне 

институције, 
 Кућну листу уколико горе наведена документација није издата на име носиоца 

породичног пољопривредног газдинства или подносиоца захтјева за исплату 
подстицајних средстава (физичка лица). 

 
           3.9.2. КОНТРОЛА ПЛОДНОСТИ ЗЕМЉИШТА 
 

Избор извођача услуге за хемијску анализу и контролу плодности земљишта врши се у 
складу са Законом о јавним набавкама у Босни и Херцеговини (“Службени гласник Босне и 
Херцеговине”, број 39/14). Новчана средства за ове намјене обезбијеђена су на позицији 
414100 ,,Подстицаји пољопривредним произвођачима”.  

Право на новчана средства за хемијску анализу пољопривредног земљишта кроз 
испитивање узорака за ратарско – повртарске културе, воћарско - виноградарске културе и 
испитивање хемијског састава хумуса, остварују само пољопривредни произвођачи са 
подручја општине Прњавор. 
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Пољопривредни произвођачи-носиоци пољопривредног газдинства морају бити 
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). 

Право на хемијску анализу пољопривредног земљишта (испитивање узорака за ратарско 
- повртарске културе, воћарско - виноградарске културе и испитивање хемијског састава 
хумуса) може се остварити максимално на два узорка, а предност имају пољопривредни 
произвођачи који у претходним годинама нису користили овај вид подстицајне мјере. 

Планирана средства за хемијску анализу и контролу плодности земљишта у току 2020. 
године за ову намјену износе 7.000,00 КМ. 

Крајњи рок за остваривање овог вида подстицаја је 01.12.2020. године. 
 

3.9.3. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ПОТРЕБЕ РАДА КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ВЛАСНИШТВУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 
Чланом 59. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број: 93/06, 

86/07, 14/10, 5/12 и 58/19), прописано је да се надлежности везане за додјелу пољопривредног 
земљишта у власништву Републике Српске, преносе на јединице локалне самоуправе, на којој 
се предметна земљишта и налазе. За провођење ових процедура потребна су и одређена 
материјална средства из којих би се подмирили трошкови прибављања потребне 
документације од стране Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове, 
објављивање јавних огласа у писаним и електронским медијима, као и плаћање трошкова 
насталих радом комисије односно чланова комисије који би у овом поступку били вањски 
сарадници (геометар, члан Удружења пољопривредника). Као што је раније наведено за ове 
потребе планирана су новчана средства у износу од 5.000,00 КМ. 
 

3.10. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА МЛАДЕ ИНЖЕЊЕРЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ   
 
          Новчана средства за младе инжењере пољопривреде могу остварити дипломирани 
инжењери пољопривреде са максимално навршених 40 година старости који имају 
регистровано пољопривредно газдинство од стране Агенције за посредничке, информатичке и 
финансијске услуге (АПИФ-а), који своја газдинства региструју 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) и који су уписани 
као носиоци пољопривредног газдинства.  
 Ако у једном домаћинству живе два или више дипломираних инжењера пољопривреде 
право на ова новчана средства има само један носилац пољопривредног газдинства. 
 Дипломирани инжењери пољопривреде који су регистровани путем АПИФ-а и који 
подносе захтјев за ову врсту подстицајних средстава могу остварити само они дипломирани 
пољопривредни инжењери који на свом газдинству имају засновану пољопривредну 
производњу или који планирају засновати пољопривредну прозводњу до крајњег рока за 
подношење захтјева за ову врсту подстицаја, а који нису засновали редован радни однос код 
другог правног лица или предузетника.  

За ове потребе планирана су укупна новчана средства у износу од 20.000,00 КМ, с тим 
да се по једном захтјеву могу исплатити максимална новчана средства у износу до 2.000,00 
КМ, а коначан новчани износ по једном појединачном захтјеву за ову намјену неће зависити од 
остварења буџета општине на начин прописан тачком 7. овог Програма. 
 Крајњи рок за подношење захтјева је 15.05.2020. године. 
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    3.10.1 АКТИВНОСТИ И ПРОЦЕДУРЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА МЛАДЕ ИНЖЕЊЕРЕ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ 

 
Уз захтјев за подстицаје подносилац захтјева ће доставити: 

 Извод из матичне књиге рођених, 
 Увјерење о пребивалишту, 
 Копија дипломе о завршеном пољопривредном факултету, 
 Доказ да није запослен код другог правног лица или предузетника, 
 Доказ о власништву над земљиштем или уговор односно изјаву о коришћењу 

земљишта, 
 Програм развоја пољопривредне производње или прераде пољопривредних производа 

на газдинству, 
 Рачуни о куповини основних средстава, репроматеријала и опреме за производњу 

наведену у Програму, 
 Овјерену изјаву да ће средства користити у складу са Програмом најмање три године. 

 
      4. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ КАМАТА НА ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

КРЕДИТЕ 
 

За потребе регресирања камата на пољопривредне кредите отворена је посебна позиција 
416100 “Регресирање камата на пољопривредне кредите” у буџету одјељења. На овој позицији 
планирана су новчана средства у укупном износу од 7.000,00 КМ, а иста ће се користити за 
плаћање камата на кредите одобрене у току 2017,  2018. и 2019. године, као и за исплату 
камата по кредитима који би били одобрени у току 2020. године, након провођења процедуре 
избора банке кредитора. Сваким од појединачних уговора дефинисано је да се новчана 
средства на име камата исплаћују у првом кварталу текуће године за годину у којој се врши 
отплата основног-главног дуга, камата за кредите који би били пласирани у току 2020. године 
исплатила би се након истека крајњег рока за подношење захтјева односно истека уговореног 
рока за реализацију ових активности са изабраном банком. 

Приоритет приликом одобравања кредитних средстава ће имати носиоци 
пољопривредног газдинства до 35 година 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). 

Контролу намјенског утрошка додијељених кредитних средстава врши надлежно 
одјељење Општинске управе општине Прњавор по прописаним правилима и процедурама. 

За купљену механизацију за коју се врши субвенција камате успоставиће се 
јединствени регистар унутар надлежног одјељења.  
 Приликом подношења финансијског извјештаја о коришћењу средстава за унапређење 
пољопривредне производње за претходну годину Скупштини општине Прњавор, Одјељење за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство ће достављати и овај извјештај на устаљен начин. 

Избор извођача ове услуге врши се у складу са Законом о јавним набавкама у Босни и 
Херцеговини (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 39/14). 
 

5. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ПРОТИВГРАДНЕ 
ЗАШТИТЕ 
 
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.  
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Чланом 4. став 1. Закона о противградној заштити (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 39/03 и 110/08) прописано је да послове противградне заштите обавља Јавно 
предузеће “Противградна превентива Републике Српске” а.д. Градишка.  

Процедура избора извођача услуге за ове намјене проводи се у складу са Законом о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 
39/14). 

Новчана средства за ове намјене одобрена су у складу са Одлуком о усвајању буџета 
општине Прњавор за 2020. годину (“Службени гласник општине Прњавор”, број 19/19) и 
Одлуком о извршењу буџета општине Прњавор за 2020. годину (“Службени гласник општине 
Прњавор”, број 19/19), и налазе се на позицији 412700 “Трошкови противградне заштите”. За 
ову намјену планирана су новчана средства у износу од 51.000,00 КМ. 
 
        6. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈА ЗАДРУГАРСТВА 

 
Право на новчана средства за подршку развоја задругарства имају задруге са сједиштем 

на подручју општине Прњавор регистроване у складу са Законом о регистрацији пословних 
субјеката у Републици Српској (,,Службени гласник Републике Српскеˮ, број: 67/13, 15/16 и 
84/19) и Законом о пољопривредним задругама (,,Службени гласник Републике Српскеˮ, број: 
73/08, 106/09 и 78/11), које су регистроване до дана ступања на снагу овог Програма. 

Наведена новчана средства се могу користити као подршка приликом суфинансирања 
набавке опреме за обављање послова у примарној пољопривредној производњи 
(пољопривредна механизација, опрема за фарме, опрема за воћарску производњу или опрема 
за прераду производа из примарне пољопривредне производње, подршка за учествовање у 
промоцији задругара на сајмовима, закуп механизације или опреме, закуп објеката за 
обављање пољопривредне дјелатности или закуп објеката за складиштење, прераду или чување 
производа из примарне пољопривредне производње или готових производа). 

Новчана средства за ове намјене одобрена су у складу са Одлуком о усвајању буџета 
општине Прњавор за 2020. годину (“Службени гласник општине Прњавор”, број 19/19) и 
Одлуком о извршењу буџета општине Прњавор за 2020. годину (“Службени гласник општине 
Прњавор”, број 19/19), и налазе се на позицији 414100 “Подршка развоју задругарства”. За ову 
намјену планирана су новчана средства у износу од 100.000,00 КМ. 

Наведена новчана средства ће се одобравати Закључком о исплати средстава на основу 
појединачних захтјева уз обавезу правдања намјенског утрошка истих што ће се доказивати 
рачунима-фактурама, фискалним рачунима, уговорима и сличном документацијом. Крајњи рок 
за подношење захтјева за исплату наведених новчаних средстава је 30 дана од дана 
објављивања Програма у Службеном гласнику општине Прњавор. 

Уз захтјев је неопходно доставити копију рјешења о регистрацији у складу са Законом о 
регистрацији пословних субјеката у Републици Српској (,,Службени гласник Републике 
Српскеˮ, број: 67/13, 15/16 и 84/19) и Законом о пољопривредним задругама (,,Службени 
гласник Републике Српскеˮ, број: 73/08, 106/09 и 78/11), биланс стања и успјеха за 
претходну/текућу годину осим за новоосноване задруге, пословни план о активностима које 
доприносе покретању, развоју и конкурентности производње. 

 
       7.  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Исплата новчаних средстава ће се вршити након што истекну сви рокови за 
подношење захтјева како би могли извршити коначан обрачун новчаних средстава. 

Уколико се предвиђена новчана средства не искористе у предвиђеном износу за неку 
од наведених ставки из тачке 3. овог програма, иста ће се користити за исплату новчаних 
подстицаја за ставке на којима ће недостајати новчаних средстава до испуњења максималног 
износа по грлу, кошници, фарми, садници или јединици сјетвене површине, захтјеву. 
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На укупну реализацију новчаних подстицаја утицаће и остварење буџета општине 
Прњавор за 2020. годину. 

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 2020. 
годину на наведеној позицији прерачунатој на укупан збир средстава по појединачним 
захтјевима који је потребно исплатити у текућој години и реципрочно ће се умањити на свим 
ставкама односно поднесеним захтјевима у текућој години. 

Уколико збир свих позитивно ријешених захтјева буде мањи од новчаног износа који 
ће у току године бити унесен на позицији 414100 “Подстицаји пољопривредним 
произвођачима” подстицајна средства ће се процентуално увећати на свим појединим 
ставкама-јединици мјере. 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику 
општине Прњавор”. 
 
 
 
Број:_____________/20                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:___________/2020.  године                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Прњавор:                                                                               
                                                                                             _________________________________ 
                Жељко Симић, мастер политикологије 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

 
ПРАВНИ ОСНОВ 
 

  Чланом 39. став 1. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 97/16 и 36/19), прописано је да је Скупштина јединице локалне самоуправе 
представнички орган, орган одлучивања и креирања политике јединице локалне самоуправе. 
Ставом  2. подтачка 5. истог члана прописано је да Скупштина јединице локалне самоуправе 
доноси планове и програме развоја јединице локалне самоуправе, план локалног економског 
развоја, план инвестирања и план капиталних улагања. 

Чланом 22. став 1. Закона о пољопривреди (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 70/06, 20/07, 86/07 и 71/09) прописано је да јединице локалне самоуправе могу прописати 
додатне мјере структурне политике за своја подручја у складу са пољопривредном стратегијом. 
Ставом 2. истог члана прописано је да се новчане подршке из става 1. обезбјеђују у буџетима 
јединица локалне самоуправе. 

 Чланом 37. став 2. тачка 5. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 15/17 и 12/18) је прописано да Скупштина општине доноси планове и програме 
развоја Општине, план локалног економског развоја, план инвестирања и план капиталних 
улагања. 

Чланом 161. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17) прописано је да у вршење својих права и 
дужности Скупштина доноси: опште, појединачне и остале акте. Ставом 2. истог члана 
прописано је да су општи акти: Статут општине Прњавор, Пословник о раду Скупштине 
општине Прњавор, одлуке, Кодекс о етичким понашањима изабраних представника општине 
Прњавор, програми, стратегије и планови. 

 
 
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА 

 
Обзиром на чињеницу да је Скупштина општине Прњавор усвојила Одлуку о усвајању 

буџета општине Прњавор за 2020. годину (“Службени гласник општине Прњавор”, број 19/19) 
и Одлуку о извршењу буџета општине Прњавор за 2020. годину (“Службени гласник општине 
Прњавор”, број 19/19), створени су сви неопходни предуслови за доношење овог Програма, 
као и чињенице да је Скупштина општине Прњавор, донијела Ревидовану стратегију развоја 
општине Прњавор (ревидована за период 2018-2020. година), (“Службени гласник општине 
Прњавор”, број 13/18), односно да је секторским циљем 1.2. дефинисана мјера за подстицаје за 
пољопривредне произвођаче као један од битнијих елеманата друштвеног развоја општине, 
одлучено је да се пољопривредна производња подстиче на наведени начин. 
 
ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

 
За провођење Програма коришћења средстава за унапређење пољопривредне 

производње у 2020. години, која се реализују са буџетске позиције 414100 ,,Подстицаји 
пољопривредним произвођачима” неопходна су новчана средства у износу од 415.000,00 КМ.
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