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 На основу чл. 39. ст. 1. и 2. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 

Републике Српске”, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), чл. 37. ст. 1. и 2. тачка 2. Статута општине 
Прњавор (“Службени гласник општине Прњавор”, бр. 15/17 и 12/18), члана 161. став 2. и члана 
201. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор (“Службени гласник општине 
Прњавор”, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор, на _____ сједници, 
одржаној ____.____ 2022. године, доноси: 

 
 

О Д Л У К У  
 

о измјенама Програма коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње 
у 2022. години  

 
 
 

Члан 1. 
 
 У Програму коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње у 2022. 
години, („Службени гласник општине Прњавор“, број 3/22), у даљем тексту Програм, у тачки 
1. „УВОД“ дио текста „у износу од 410.000,00 КМ“ мијења се и гласи „у износу од 540.205,00 
КМ“.  
 

Члан 2. 
 

 У Програму, у тачки 2. „ОПШТИ УСЛОВИ“ дио текста „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“, мијења се и гласи „који ће бити увећан за проценат увећања буџета на 
позицији 414100 „Подстицаји пољопривредним произвођачима“ који се рачуна у односу на 
збир новчаних средстава неопходан за исплату подстицаја по свим позитивно ријешеним 
захтјевима и новчаних средстава планираних Приједлогом Одлуке о усвајању Другог 
ребаланса буџета за 2022. годину“. 
 

Члан 3. 
 

У тачки 3. „СТРУКТУРА СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА 
ПОЉОПРИВРЕДЕ“, табела број 1. План утрошка новчаних средстава за 2022. годину мијења 
се и гласи: 
 

I Подстицаји у сточарству 
Планирана 

средства у 2022. 
години (КМ) 

1. Подстицаји за музна грла (производња млијека) 199.920,00 

2. 
Подстицаји за производњу расплодних јуница, узгој крава у 
систему крава теле и узгој магарица за производњу млијека 10.880,00 

3. Подстицаји за производњу расплодних свиња 21.760,00 
4. Подстицаји за тов јунади 54.400,00 
5. Подстицаји за тов свиња 7.072,00 
6. Подстицаји за тов пилића 20.400,00 
7. Подстицаји за производњу оваца  59.840,00 
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Члан 4. 
 

У подтачки 3.7. „НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ВАНРЕДНЕ ПОТРЕБЕ У 
ПОЉОПРИВРЕДИ“ у дијелу „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“ брише се „тачка“ и додаје дио 
текста „који ће се увећати процентуално за проценат увећања буџета, који се рачуна у односу 
на збир новчаних средстава неопходан за исплату подстицаја по свим позитивно ријешеним 
захтјевима и новчаних средстава планираних Приједлогом Одлуке о усвајању Другог 
ребаланса буџета за 2022. годину.“ 

 
Члан 5. 

 
(1)  У Програму у тачки 7. „ОПШТЕ ОДРЕДБЕ“ брише се дио текста „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 2022. 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.“ и умјесто њега додаје нови текст „Како новчана 
средства планирана Приједлогом Одлуке о усвајању Другог ребаланса буџета за 2022. годину 
износе 540.205,00 КМ, а укупна новчана средства која су потребна за исплату подстицаја по 
тренутно поднесеним, обрађеним и позитивно ријешеним захтјевима су мања од расположивог 

8. Подстицаји за производњу коза 2.440,00 
9. Подстицаји за пчеларство 19.040,00 
II Подстицаји за воћарску производњу 6.800,00 
III Подстицаји за виноградарску производњу 4.000,00 
IV Подстицаји за производњу поврћа на отвореном и затвореном 
простору (њива, пластеник, стакленик) и средства намијењена за 
суфинансирање пројеката у пољопривреди 40.800,00 
V Подстицаји за органску пољопривредну производњу 1360,00 
VI Новчана средства за узгој љековитог, зачинског и ароматичног биља 1.020,00 
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 6.800,00 
IX Новчана средства за исплату обавеза по основу това јунади започетог 
у 2021. години, а који ће бити исплаћен у 2022. години  17.516,20 
X Новчана средства намијењена за ванредне потребе у пољопривреди 
(штете од вукова, шакала и паса луталица) 5.076,80 
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 27.000,00 
XIV Новчана средства за суфинасирање премије осигурања воћњака и 
винограда 4.080,00 

УКУПНО 540.205,00 
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износа, преостала разлика ће се тачно процентуално утврдити након истека свих рокова за 
подношење, обраду захтјева и утврђивања тачног новчаног износа који је потребно исплатити 
по првобитном плану Програма, те ће се сходно утврђеном проценту увећати сви новчани 
износи који се наводе:  

 
- у дијелу „3.1 ПОДСТИЦАЈИ У СТОЧАРСТВУ“ , 
- у дијелу „3.2. ПОДСТИЦАЈИ У ПЧЕЛАРСТВУ“,  
- у дијелу „3.3. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНТЕГРАЛНУ ВОЋАРСКУ И ВИНОГРАДАРСКУ 
ПРОИЗВОДЊУ“, 

- у дијелу „3.4. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНТЕГРАЛНУ ПРОИЗВОДЊУ ПОВРЋА У 
ЗАШТИЋЕНИМ ПРОСТОРИМА И НА ОТВОРЕНОМ И НОВЧАНА СРЕДСТВА 
НАМИЈЕЊЕНА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ПОЉОПРИВРЕДИ“,  

- у дијелу „3.5. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ИНТЕГРАЛНУ ПРОИЗВОДЊУ ЉЕКОВИТОГ, 
ЗАЧИНСКОГ И АРОМАТИЧНОГ БИЉА НА ОТВОРЕНОМ И У ЗАТВОРЕНИМ 
ПРОСТОРИМА“ , 

- у дијелу „3.6. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА ПОДСТИЦАЈЕ РАЗВОЈА ОРГАНСКЕ 
ПРОИЗВОДЊЕ“, 

-  у дијелу „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 И ПРОДАЈЕ У “НАШОЈ ПРОДАВНИЦИ”, 

-  у дијелу „3.9.1. ОСПОСОБЉАВАЊЕ ДЕГРАДИРАНИХ, ЗАПУШТЕНИХ, 
НЕПЛОДНИХ И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ЗЕМЉИШТА ЛОШИЈЕГ КВАЛИТЕТА“  

- у дијелу „3.10. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА МЛАДЕ ИНЖЕЊЕРЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ“,  
- у дијелу „3.11. НОВЧАНА СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРЕМИЈЕ 
ОСИГУРАЊА ВОЋЊАКА И ВИНОГРАДА“.  

 
(2)  У тачки из става 1. ове тачке брише се сљедећи текст „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. Новчана средства за 
унапређење пољопривредне производње за 2022. годину увећавају се за додатних 100.000,00 
КМ и иста ће се реципрочно распоредити на све позитивно ријешене захтјеве који буду 
поднесени у складу са наведеним програмом у току 2022. године са испуњеним критеријумима 
у складу са врстом подстицаја. Ова новчана средства ће бити реализована са позиције 414100 
,,Подстицаји пољопривредним произвођачимаˮ.“ 

 
Члан 6.  

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Прњавор“. 
 
 

 
Прњавор,                                                                             
Број: ______________/22                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: _________2022. године                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                          Жељко Симић, мастер политикологије 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
ПРАВНИ ОСНОВ 
 

  Чланом 39. став 1. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), прописано је да је Скупштина јединице локалне самоуправе 
представнички орган, орган одлучивања и креирања политике јединице локалне самоуправе. 
Ставом  2. подтачка 2. истог члана прописано је да Скупштина јединице локалне самоуправе 
доноси одлуке и друге опште акте и даје њихово аутентично тумачење. 

 Чланом 37. став 1. Статута општине Прњавор (“Службени гласник општине Прњавор”, 
бр. 15/17 и 12/18) прописано je да je Скупштина општине представнички орган, одлучивања и 
креирања политике Општине. Ставом 2. истог члана прописано је да Скупштина општине 
доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово аутентично тумачење.   

Чланом 161. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор (“Службени 
гласник општине Прњавор”, бр. 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 ОДЛУКЕ 

 
Обзиром на чињеницу да је Скупштина општине Прњавор донијела Закључак у вези са 

нацртом Одлуке о усвајању Другог ребаланса буџета општине Прњавор за 2022. годину 
(“Службени гласник општине Прњавор”, број 29/22), те је за ово скупштинско засиједање 
припремљен и Приједлог Одлуке о усвајању другог ребаланса буџета општине Прњавор за 
2022. годину, гдје су на позицији 414100 “Подстицаји пољопривредним произвођачима” 
планирана новчана средства у износу од 540.205,00 КМ, било је неопходно донијети ову 
Одлуку како би наведена средства била оперативна из разлога што ће збир новчаних средстава 
која је неопходно исплатити по свим позитивно ријешеним захтјевима бити мањи од 
планираног новчаног износа предвиђеног другим ребалансом буџета. Како не би мијењали 
цјелокупан програм са новим ночаним износима по јединици исплате (грло, m2, ha, садница, 
кошница и др.) иста ће се реципрочно исплатити по свим позитивно ријешеним захтјевима 
увећаним за проценат увећања буџета који се рачуна у односу на збир новчаних средстава 
неопходан за исплату подстицаја по свим позитивно ријешеним захтјевима и новчаних 
средстава планираних Приједлогом Одлуке о усвајању Другог ребаланса буџета за 2022. 
годину. 

Осим наведеног мишљења смо да ће ова новчана средства додатно допринијети 
пољопривредним произвођачима у превазилажењу штетних посљедица раста цијена 
репроматеријала као и енергената на свјетском тржишту, те превазилажењу штетних 
посљедица које је проузроковала суша првенствено у биљној производњи.  

Првобитним планом код израде овог програма предвиђено је да се исти реализује у 
новчаном износу од 410.000,00 КМ, али је на скупштини приликом усвајања Програма, 
амандмански дјеловано те су новчана средства за ове намјене увећана за додатних 100.000,00 
КМ, након чега је у тачки 7. Програма коришћења средстава за унапређење пољопривредне 
производње у 2022. години, (“Службени гласник општине Прњавор”, број 3/22) додат дио 
текста који гласи: “Новчана средства за унапређење пољопривредне производње за 2022. 
годину увећавају се за додатних 100.000,00 КМ и иста ће се реципрочно распоредити на све 
позитивно ријешене захтјеве који буду поднесени у складу са наведеним програмом у току 
2022. године са испуњеним критеријумима у складу са врстом подстицаја. Ова новчана 
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средства ће бити реализована са позиције 414100 “Подстицаји пољопривредним 
произвођачима”. Како су новчана средства на овој позицији додатно увећана створени су 
разлози за измјену овог програма како би се цјелокупан новчани износ могао реализовати у 
складу са наведеним новчаним износом. 

 
 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

За провођење Програма коришћења средстава за унапређење пољопривредне 
производње у 2022. години, која се реализују са буџетске позиције 414100 “Подстицаји 
пољопривредним произвођачима” нису неопходна друга новчана средства осим оних која се 
наводе у Приједлогу Одлуке о усвајању ребаланса буџета II општине Прњавор за 2022. годину.
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