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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС“ број: 97/16) 

и члана 35. Статута града Добој („Службени гласник града Добој“број: 1/17 ), 

Скупштина града Добој на ............. редовној сједници, одржаној ..............2021. године,  

доноси: 

 

 

   Програм кориштења средстава за унапређење пољопривредне производње на 

подручју града Добоја за 2021. годину 

 

 

 

1. УВОД 
 

 

Програмом кориштења средстава за унапређење пољопривредне производње се 

жели постићи стабилан раст и развој пољопривредне производње уз производно и 

технолошко преструктуирање, повећање продуктивности и стварање сировинске основе 

за прехрамбену индустрију. Град Добој се опредјелио за континуирану подршку развоју 

примарне пољопривредне производње и побољшању живота у руралним срединама.   

 

У циљу унапређења пољопривредне производње, град Добој и у 2021. години, у 

границама својих могућности, поспјешује производњу и модернизовање пољопривреде 

новчаним подстицајима обезбијеђеним из буџетских средстава.  

 

            Средства за унапређење пољопривредне производње обезбијеђена су буџетом за 

2021. годину у износу од 120.000,00 КМ и то за: 

 

• Воћарство, 

• Повртарство,  

• Сточарство,                                                                     

• Пчеларство,                              

• Подршка уговореној производњи,                                                    

• Едукација,                                                                                                    

• Посјете сајмовима, изложбама и узорним имањима,                              

• Интервенције за ванредне потребе у пољопривреди,   

• Средства за подршку пројектима руралног развоја 

 

                                                  

Програм кориштења средстава за унапређење пољопривредне производње 

подразумијева једнократне или двократне исплате за подизање дугогодишњих засада 

воћа, стимулисање биљне производње путем плаћања по засијаним површинама, 

подстицаје за сточарство, подршку раду Удружења пољопривредника, младих 

пољопривредника и остало. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. ОПШТИ УСЛОВИ 
 

Након усвајања Програма кориштења средстава за унапређење пољопривредне 

производње (у даљем тексту Програм подстицаја) Одјељење за пољопривреду ће путем 

средстава јавног информисања и израдом летака обавијестити пољопривреднике 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, остварују сва 

пољопривредна домаћинства уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, или она 

која приложе Уговор о организованој производњи и откупу пољопривредних производа, 

а која благовремено поднесу захтјев за подстицаје и испуне критерије из Програма 

подстицаја за производњу, која је остварена на подручју града Добој (утврђује се 

записником Комисије за подстицаје). 

 

Подношење захтјева ће се вршити у надлежном органу Градске управе  Града 

Добој, гдје ће подносиоци захтјева попунити пријавни лист у коме ће бити тачно 

назначене врсте производње за које се подноси захтјев уз који ће прилагати и остале 

документе наведене у Програму подстицаја за сваку производњу посебно.  

 

У случајевима у којима захтјев за добијање подстицајних средстава није 

позитивно ријешен, поновно поднесен захтјев за исту пољопривредну производњу неће 

бити разматран од стране Комисије за подстицаје. 

 

Рокови за подношење захтјева су назначени за сваку врсту пољопривредне 

производње посебно, осим у случају да поднесени захтјеви знатно премашују, за ове 

сврхе, одобрена средства, када одлуку о крајњем року за подношење захтјева доноси 

градоначелник на предлог начелника Одјељења за пољопривреду.  

 

Испуњеност критерија, у сваком појединачном случају, ће утврдити Комисија за 

подстицаје именована од стране градоначелника, утврђивањем чињеничног стања на 

терену и увидом у документацију о чему ће састављати записнике. 

 

На основу сачињених записника, из којих мора бити видљиво да ли су испуњени 

сви потребни критерији, доносе се предлози закључака о исплати подстицајних 

средстава и достављају градоначелнику. 

 

У случајевима гдје је записником Комисије за подстицаје утврђено да подносиоц 

захтјева није испунио један или више критерија тај захтјев се не разматра. 

 

            У случају да предвиђени износ не буде довољан за потребе исказане захтјевима  

Комисија ће на основу критеријума утврдити ранг листу  подносиоца захтјева. 

 

Исплата подстицајних средстава ће се за физичка лица вршити на трансакциони 

рачун ,  до утрошка расположивих средстава. Контролу утрошка одобрених средстава и 

процјену резултата контуинуирано ће вршити Одјељење за пољопривреду. 

 

             Корисници средстава су дужни намјенски користити подстицајна средства, а 

надзор над намјенским кориштењем подстицаја врши градски пољопривредни 

инспектор. 

 



 

 
 

             Одјељење за пољопривреду у сарадњи са  Савјетодавном стручном службом ће 

помоћи подносиоцима захтјева око активности при подношењу захтјева и дати им 

упутство о стандардној агротехници и агротехничким роковима, те доставити захтјеве 

Комисији за подстицаје за сваког подносиоца захтјева појединачно.  

  

 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 средства не искористе у предвиђеном износу за неку од 

наведених ставки, иста ће се користити за исплату ставке на којој недостаје новчаних 

средстава. 

 

 Уколико збир свих позитивно ријешених захтјева пређе висину укупног новчаног 

износа,  подстицаји ће се исплаћивати по редослиједу предавања захтјева до утрошка 

расположивих  средстава. 

 

 

 

3. СТРУКТУРА ПОДСТИЦАЈА 
 

Програм подстицаја за унапређење пољопривредне производње обухвата: 

. 

 

3.1. ВОЋАРСТВО 

            

3.1.1. Јабучасто, коштичаво  и језграсто воће 

 

Град Добој има повољне агроклиматске услове за производњу јабучастог и 

коштичавог воћа, за којим постоји и велика потражња на локалном тржишту. 

Подстицањем садње нових интензивних засада подразумијева се увођење бољих 

култура, постизање већег приноса, ефикаснија производња и могућност пласмана 

тржишних вишкова на страна тржишта. 

 

Критерији које морају испунити подносиоци захтјева за добијање новчане 

накнаде на име подстицаја за подизање нових воћњака су следећи: 

 

• воћњак мора имати површину минимално 0,5 хектара, 

• минимални број стабала за коштичаво воће по једном hа је 800 стабала 

односно 400 стабала/0,5 ha, 

• минималан број стабала за јабуке и крушке по једном hа је 1.000 стабала, 

односно 500 стабала/0,5 ha, 

• минимални број стабала ораха по једном  hа је 150 садница, односно 75 

стабала /0,5 ha, 

• минимални број стабала љешника по једном  hа је 500 садница, односно  250 

стабала /0,5 ha. 

 

 

 

На минималној површини подразумијева се:  

 

- подизање засада само једне врсте воћа, при чему се искључују било какве 

комбинације јагодичастог, јабучастог,  коштичавог или језграстог воћа, 



 

 
 

- садња се обавља у складу са агротехничким роковима и стандардном 

агротехником, 

- рок за подношење захтјева за добијање новчане накнаде на име подстицаја је 

до 01.12.2021. године. 

 

Висина подстицаја износи 1,00 КМ по једној садници. 

         

Подстицаји за воћарство се остварују на основу захтјева који се подноси 

Комисији, уз који се прилажу докази о поријеклу садног материјала и то: 

- рачун од регистрованог произвођача садног материјала или предузећа  

регистрованог за промет садног материјала,  

- декларацију о квалитету садног материјала издану од стране произвођача садног 

материјала,  

- фотокопија картице трансакционог рачуна . 

 

Уколико  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. 

 

 Комисија за подстицаје ће утврдити чињенично стање у смислу површине 

воћњака, броја садница као и примјењених агротехничких мјера. 

 

 

3.1.2. Јагодичасто воће 

 

Критерији које морају испунити подносиоци захтјева за добијање новчаних 

средстава на име подстицаја за заснивање нових засада јагодичастог воћа су следећи: 

• минимална величина парцеле под новим засадом је 0,1 hа по воћној врсти 

појединачно, 

• минимални број садница за јагоду (живића) је 35.000/hа, односно 3.500/0,1 hа, 

• минималан број садница за купину је 2.000/hа, односно 200/01 hа, 

• минималан број садница за малину је 10.000/hа, односно 1.000/01 hа, 

• садња се обавља у складу са агротехничким роковима и стандардном 

агротехником, 

• рок за подношење захтјева за добијање новчане накнаде на име подстицаја је 

31.10.2021. године. 

 

Висина подстицаја износи 1.500,00 КМ по једном hа површине. 

 

Уз захтјев за подстицаје подносиоц захтјева ће доставити: 

- Потврду о упису у регистар пољопривредног домаћинства (АПИФ) или Уговор о 

организованој производњи и откупу пољопривредних производа, 

- рачун од регистрованог произвођача садног материјала или предузећа 

регистрованог за промет садног материјала,  

- декларацију о квалитету садног материјала издану од стране произвођача садног 

материјала,  

- фотокопију картице трансакционог рачуна . 

 



 

 
 

Новчана средства која ће се исплаћивати на име подстицаја у воћарству 

планирана су за прољетну и јесењу садњу 2021. године. 

 

 

 

3.2. ПРОИЗВОДЊА ПОВРЋА 

 

 Биљну производњу треба развијати у правцу смањења укупних површина под 

ратарским културама, повећања површина под интензивном производњом поврћа и 

воћа, те повећања приноса по јединици површине. 

 

3.2.1. Производња поврћа у заштићеним просторима  

 

 Производња поврћа омогућава релативно брз поврат средстава кроз продају на 

локалним пијацама и откупљивачко-прерађивачким капацитетима, 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 5 m х 20 m х 1,8 m, 

саграђен од пластичне или металне конструкције са отворима за прозрачивање, који 

служи за узгој паприке, парадајза, краставаца и другог поврћа, те цвијећа. 

 

 Висина подстицаја за подизање нових пластеника у 2021. години у пластенику 

износи 1,00 КМ/m2. 

 

Критерији које морају испунити подносиоци захтјева за добијање новчаних 

средстава на име подстицаја за подизање нових пластеника у 2021. години су: 

 

• минимална површина пластеника мора бити најмање 100 m² површине, 

• пластеници морају бити савремено конструисани са уграђеним системом за 

наводњавање, 

• у пластеницима мора бити заснована производња, 

• рок за подношење захтјева за добијање новчаних средстава на име подстицаја је 

до 01.12.2021. године. 

 

 

Уз захтјев корисник прилаже:  

 

- рачун о набавци материјала и опреме, 

- Потврду о упису у регистар пољопривредног домаћинства (АПИФ), 

- фотокопија картице трансакционог рачуна, 

- рачун о набавци сјеменског и садног материјала 

- фотокопија картице трансакционог рачуна. 

        

Посебни критерији : 

 

- подстицај се може остварити само за једну производњу поврћа у току године, 

- пластеник мора бити подигнут на властитом земљишту корисника, 

- критериј минималне површине може се испунити сабирањем 2 или више 

објеката, 



 

 
 

- у једном пластенику (као цјелини) мора бити заснована производња једне врсте 

поврћа. 

 

 

3.2.2. Производња поврћа на отвореном – њивска производња поврћа 

 

Производња краставаца, паприке и парадајза - минимална површина под једном 

културом је 0,2 hа , висина подстицаја за наведену производњу је   1.500,00 КМ/hа 

 

Критерији које морају испунити подносиоци захтјева за добијање новчаних 

средстава на име подстицаја за производњу поврћа на отвореном су: 

• сјетва се обавља у складу са агротехничким роковима и стандардном 

агротехником, 

• рок за подношење захтјева за добијање новчане накнаде на име подстицаја је до 

31.07.2021. године. 

 

Уз захтјев корисник прилаже:  

 

- Потврду о упису у регистар пољопривредног домаћинства (АПИФ) или Уговор о 

организованој производњи и откупу пољопривредних производа, 

 -    рачун о набавци сјеменског и садног материјала, 

 -    декларацију о квалитету садног материјала, 

 -    уговор о преузетим количинама, 

 -    фотокопија картице трансакционог рачуна. 

 

 

3.3. СТОЧАРСТВО 

 

Сточарство, својим производним капацитетима и тржишним могућностима, има 

перспективу да постане једна од окосница пољопривредне производње уопште, 

нарочито  имајући у виду да за себе веже читав низ различитих грана производње које 

су по својој природи и функцији или у служби сточарства или су пак усмјерени ка овој 

врсти производње. У области сточарства подстицаће се властити узгој квалитетних 

женских приплодних грла у циљу унапређења сточарске производње. 

 

3.3.1    Производња и узгој квалитетне приплодне стоке 

 

Пољопривредни произвођачи који су у 2021. години узгајали расплодну стоку на 

коју се односе новчани подстицаји предвиђени Програмом подстицаја имају право на 

кориштење новчаних средстава утврђених овим Програмом. 

 

Висина новчаних подстицаја за сточарску производњу: 

 

• Подстицај за узгој јуница (узгој на властитом имању, фенотипска припадност 

раси, вјештачки осјемењене, матична евиденција са производним подацима)                                                             

                                 I класа                    100,00 КМ/грлу 

 

• Подстицај за узгој квалитетних приплодних назимица (узгој на властитом имању, 

фенотипска припадност раси, матична евиденција) 

                                                        I класа                     50,00 КМ/грлу 

 



 

 
 

• Регрес за узгој квалитетних приплодних двизица (овце које се први пут јагње) и 

јарица са оригиналним маркицама                           

                                                   I класа                      50,00 КМ/грлу 

 

Матично стадо минимално 50 грла. 

 

 Захтјев за кориштење подстицаја са навођењем броја узгојених грла корисник 

средстава подноси Комисији за подстицаје до 01.12. 2021. године. 

 

 Критерији које морају испунити подносиоци захтјева за добијање новчане 

накнаде на име подстицаја у сточарству ће бити примјењивани из критерија за 

остваривање новчаних подстицаја МПШВ РС,  које проводи Ресор за пружање стручних 

услуга у пољопривреди, израђени на бази расположивих средстава и снимљеног стања 

на терену. 

       

Уз захтјев корисник прилаже:  

 

- Потврду о упису у регистар пољопривредног домаћинства (АПИФ), 

- Потврду службе  Ресора за пружање стручних услуга у пољопривреди  да грло 

потиче из стада за које се води матична евиденција, 

- Потврда у утврђеној стеоности, 

- Цертификат о регистрацији имања, 

- Пасош за уматичена грла,  

- Потврда надлежне ветеринарске службе о утврђеној гравидности,  

- фотокопија картице трансакционог рачуна. 

       

 

3.4.   ПЧЕЛАРСТВО 

 

             Подстицај за пчелиња друштва, минималан број кошница је  30, висина 

подстицаја је 5,00 КМ/друштву.  

 

             Подносиоци захтјева за добијање новчане накнаде за подстицаје у пчеларству  уз  

Захтјев прилажу:   

- Копију чланске књижице у једном од Удружења пчелара, 

- Потврду удружења о броју пчелињих друштава, 

- Фотокопију трансакционог рачуна, 

- Пчеларење савременим типом кошница. 

 

Рок за подношење захтјева је од 15.08. до 30.11.2021. године. 

 

 

3.5. СРЕДСТВА ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ПО ОСНОВУ ПРЕДАТИХ КОЛИЧИНА  

       ОТКУПЉИВАЧКО-ПРЕРАЂИВАЧКИМ КАПАЦИТЕТИМА 

 

    Право на подстицајна средства имају регистрована пољопривредна газдинства и 

фарме.  

    На основу склопљених уговора између Града Добоја и откупљивачко-

прерађивачких капацитета, Град Добој ће издвојити средства за подстицаје уговореној 

производњи.  

 

Уз захтјев корисник прилаже:  



 

 
 

- Потврду о упису у регистар пољопривредног домаћинства (АПИФ),     

- уговор о преузетим количинама, 

- фотокопија картице трансакционог рачуна.  . 

 

Захтјеви се подносе до 25.12.2021. године и исплаћивати ће се до висине 

расположивих средстава. 

  

 

3.6. СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЕДУКАЦИЈЕ  

 

 Ова средства су намијењена за едукацију пољопривредних произвођача из 

различитих области пољопривредне производње у зимском периоду, када је најмањи 

интензитет пољопривредних послова. 

              

            Едукације би се вршиле у сарадњи са Ресором за пружање стручних услуга у 

пољопривреди (стицање знања потребних за поједине гране пољоприреде, нарочито код 

младих пољопривредника који преузимају пољопривредна газдинства). 

 

 

3.7. ПОСЈЕТЕ САЈМОВИМА 

 

 Подстицајна средства су намијењена удружењима пољопривредних произвођача 

или Одјељењу за пољопривреду за вођење активности и организовање посјете 

сајмовима и  узорним имањима. Уз захтјев се подноси и рачун или предрачун о 

инвестираним средствима. 

 

Захтјев се предаје до 01.12.2021. године. 

 

 

3.8.  ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ЗА ВАНРЕДНЕ ПОТРЕБЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ 

 

 

 Средства предвиђена овом ставком ће се користити за интервенције код 

ванредних потреба у пољопривреди (велике штете усљед елементарних непогода, 

пожари, штете од дивљачи и других непредвиђених ситуација).  

 

Због стања насталог коронавирусом – ЦОВИД-19 на територији Републике 

Српске,  дио средстава ће се користити за спровођење мјера у циљу заштите и умањења 

штета проузрокованих овим стањем. 

 

Подстицаји ће се одобравати на основу захтјева уз који се подноси:  

 

- Записник  Комисије за процјену штета или друге надлежне институције (МУП, 

цивилна заштита, ветеринарска служба). 

 

Захтјев се предаје до 01.12.2021. године. 

 

 

3.9. СРЕДСТВА ЗА ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

 

 



 

 
 

Ова средства су намијењена за подстицање производње традиционалних 

производа са села, очување старих заната и народне радиности, као и подстицање 

пројеката развоја сеоског туризма. 

 

Захтјев са програмом, чију ће оцјену извршити Комисија и констатовати 

испуњеност критерија за подстицаје, се предаје до 01.12.2021. године. 

 

 

 

Предлаже се Скупштини Града Добој да усвоји нацрт Програма кориштења 

средстава за унапређење пољопривредне производње на подручју Града Добоја за 2021. 

годину. 

 

 

 

Обрађивач                                                                                                           Предлагач 

 

Одјељење за пољопривреду                                                                         Градоначелник  


