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На основу члана 39. и члана 82. став 2. Закона о локалној самоуправи 
(,,Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19) и чланова 36. и 87. 
Статута града Градишка (“Службени гласник града Градишка”, број: 4/17 и 5/19), 
Скупштина града Градишка на сједници одржаној  дана ____/_____. 2019. 
године,    донијела је   

 
О Д Л У К У 

 

о измјенама Програма подршке  развоју пољопривреде за 2019. годину 
                                                                        
                                                                    I   
 

 У уводном дијелу Програма подршке развоју пољопривреде за 2019 годину 
,,(Службени гласник општине Градишка“, broj: 15/18) у ставу 2. број ,,200.000,00“ 
се замјењује бројем ,,194.500,00“. 
 

Текст иза ријечи ,,Наведена средства ће се додијелити за:“ се мијења и гласи: 
 
,,1) Подршку дугорочном развоју – инвестиције у биљној производњи 
 

    1. Подршка изградњи заливних система (тифони, кишна  крила, електро   
       прикључци за заливне системе и пумпе за наводњавање)  ........ 1.500,00 КМ 
    2. Подршка уговореној кооперантској производњи и откупу поврћа...30.000,00 КМ 
 
2) Подршку директној производњи – сточарство 
 
    1. Регистрован узгој квалитетно приплодних јуница........................30.000,00 КМ     
    2. Регистрован узгој квалитетно приплодних  назимица.................15.000,00 КМ 
    3. Регистрован узгој квалитетно приплодних оваца и коза...............7.000,00 КМ 
    4. Регистрован узгој пчела...................................................................6.000,00 КМ                   
 
3) Подршку цертификацији пољопривредне производње ....................5.000,00 КМ 
 

4) Подршку одржавању пољопривредних манифестација ................ 50.000,00 КМ 
 

             5) Подршку раду пољопривредних   удружења...................................12.000,00 КМ 
                   

6) Подршку у организовању стручних едукација, стручних екскурзија,    
    посјета пољопривредним сајмовима  и  друго...................................8.000,00 КМ  
                     
7) Остали видови подршке..................................................................30.000,00 КМ.“                                                                    
 

II 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном 
гласнику града Градишка” 
 
Број:                                          
Датум:____/____ 2019. године                                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Градишка                                                                           СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                                                                              Миленко Павловић   

                                                             

 



                                                                                                                  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

 
ПРАВНИ ОСНОВ 
 
Правни основ за доношење  нацрта Одлуке о измјенама Програма подршке 
развоју  пољопривреде за 2019. годину, садржан је у одредбама члана 39. и 
члана  82. став 2. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике 
Српске”, број: 97/16 и 36/19). Члановима 36 и 87. Статута града Градишка 
(“Службени гласник града Градишка”, број: 4/17 и 5/19) одређује се надлежност 
Скупштине града Градишка за доношење одлука и других општих аката.  

 
           

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
  

Програмом подршке развоју  пољопривреде за 2019. годину предвиђена су 
новчана средства у износу од 200.000,00 КМ. Програмом је прописано ако се 
средства по појединим ставкама не утроше, да се иста могу реалоцирати на 
друге ставке предвиђене Програмом.                                  
       
У складу са горе наведеним, новчана средства су реалоцирана по ставкама из 
Програма и иста су промјењена наведеном Одлуком, те укупно износе 
194.500,00 КМ. 
 

 

ПРИЈЕДЛОГ 
 
Предлаже се Скупштини града Градишка да нацрт Одлуке о измјенама Про-
грама   подршке развоју  пољопривреде за 2019. годину усвоји у предложеном 
тексту. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                        


