
                                                                                                                               Н А Ц Р Т 
                                                                                                                       

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике 
Српске”, број: 97/16 и 36/19) и члана 87. Статута града Градишка (“Службени гласник 
града Градишка”, број: 4/17 и 5/19), Скупштина града Градишка на сједници одржаној  
дана ____/_____. 2020. године,  доноси   

 
                                                                 О Д Л У К У  
 

     о измјенама и допунама Програма подршке  развоју пољопривреде       
                                                             за 2020. годину 
                                                       
                                                                          I   
 
 У дијелу Програма подршке развоју пољопривреде за 2020 годину (,,Службени гласник 
града Градишка“, broj: 16/19) у тачки 2. текст иза ријечи ,,Наведена средства ће се 
додијелити за:“ се мијења и гласи:  
 
,,1) Подршка биљној производњи: 
    1. Подршка изградњи нових пластеника ............................................................5.000,00 КМ 
    2. Подршка изградњи противградних мрежа на засадима воћа.......................6.000,00 КМ 
    3. Подршка уговореној кооперантској производњи и откупу  
        воћа и поврћа ..................................................................................................30.000,00 КМ 
    4. Подршка производњи уљарица......................................................................13.000,00 КМ 
    5. Подршка Пројекту развоја конкурентности у руралним  
        подручјима  који се реализује преко Министарству пољопривреде,  
        шумарства и водопривреде Републике Српске ............................................25.000,00 КМ 
 
2) Подршка сточарској производњи: 
    1. Регистрован узгој  приплодних јуница...........................................................35.000,00 КМ     
    2. Регистрован узгој  приплодних  назимица....................................................20.000,00 КМ 
    3. Регистрован узгој  приплодних оваца и коза..................................................7.000,00 КМ 
    4. Регистрован узгој пчела.................................................................................10.000,00 КМ                   
 
3) Подршка осигурању пољопривредне производње ..................................10.000,00 КМ 
 
4) Подршка одржавању пољопривредних манифестација .......................... 8.000,00 КМ 
 

             5) Подршка раду пољопривредних   удружења..............................................11.000,00 КМ 
                   

6) Подршка у организовању стручних едукација, стручних екскурзија,    
    посјета пољопривредним сајмовима  и  друго..........................................10.000,00 КМ  
 
7) Подршка промоцији и продаји пољопривредних производа ..................5.000,00 КМ  
                   . 
8) Остали видови подршке................................................................................25.000,00 КМ.“                                                                    
 
                                                                      II  
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику 
града Градишка” 
 
Број:                                          
Датум:____/____ 2020. године                                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Градишка                                                                                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                                                                                  Миленко Павловић                                   
 
  



2 
 

                                                                                                                                                                                             
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 Одлуке  о измјенама  и допунама Програма подршке развоју  пољопривреде за 

2020. годину 
 

ПРАВНИ ОСНОВ 
 
Правни основ за доношење  нацрта Одлуке о измјенама и допунама Програма подршке 
развоју  пољопривреде за 2020. годину, садржан је у одредбама члана 39.  Закона о 
локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16 и 36/19) и члана 
87. Статута града Градишка (“Службени гласник града Градишка”, број: 4/17 и 5/19) којима 
се прописује надлежност Скупштине за доношење аката. 
           
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
  
Програмом подршке развоју  пољопривреде за 2020. годину предвиђена су новчана 
средства у износу од 220.000,00 КМ и она су остала у истом износу и предложеним 
ребалансом. Програмом је прописано, ако се средства по појединим ставкама не утроше, 
да се иста могу реалоцирати на друге ставке предвиђене Програмом, а што је приказано у 
наредној тебели:  
 
Врста подстицаја Усвојено 

буџетом, КМ 
Нацрт 
ребаланса, КМ 

1) Подршка биљној производњи 

   1. Подршка изградњи нових пластеника  25.000,00 5.000,00 

   2. Подршка изградњи противградних мрежа на  
       засадима воћа 

15.000,00 6.000,00 

   3. Подршка уговореној кооперантској производњи и    
       откупу воћа и поврћа 

20.000,00 30.000,00 

   4.  Подршка производњи уљарица 20.000,00 13.000,00 

   5.  Подршка Пројекту развоја конкурентности у    
        руралним  подручјима  који се реализује преко  
        Министарству пољопривреде, шумарства и  
        водопривреде Републике Српске          

0,00 25.000,00 

2) Подршка сточарској производњи: 

   1. Регистрован узгој квалитетно приплодних јуница 27.000,00 35.000,00 

   2. Регистрован узгој квалитетно приплодних  назимица 15.000,00 20.000,00 

   3. Регистрован узгој квалитетно приплодних оваца и коза        7.000,00 7.000,00 

   4. Регистрован узгој пчела 6.000,00 10.000,00 

3) Подршка осигурању пољопривредне производње 10.000,00 10.000,00 

4) Подршка одржавању пољопривредних   
    манифестација 

40.000,00 8.000,00 

5) Подршка раду пољопривредних   удружења 10.000,00 11.000,00 

6) Подршка у организовању стручних едукација,    
    стручних екскурзија,   посјета пољопривредним    
    сајмовима  и  друго     

10.000,00 10.000,00 

7) Подршка промоцији и продаји пољопривредних  
    производа 

0.00 5.000,00 

8) Остали видови подршке. 15.000,00 25.000,00 
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Разлог реалокације средстава подстицаја, односно смањење или повећање износа по 
појединим ставкама, се може образложити појавом пандемије вируса корона (COVID 19), 
која је довела до тога да пољопривредници, због несигурне ситуције на тржишту, огра-
ничене могућности  комуникација,  односно набаве роба и услуга, немогућности промоције 
својих производа, тренутно не улажу новчана средста у инвестиције (пластеници, 
противградне мреже, манифестације).  Такође због ситуације изазване пандемијом, 
указала се потреба да се подстакне тренутна производња, повећањем износа подстицаја 
(подршка уговореној кооперантској производњи и откупу воћа и поврћа,  подршка 
сточарској производњи). Поред тога даје се подршка Пројекту развоја конкурентности у 
руралним  подручјима  који се реализује преко   Министарству пољопривреде, шумарства 
и водопривреде Републике Српске, а спроводи га Јединица за координацију пољопри-
вредних пројеката у области воћарства, повртларства, кроз набавку заштитних средстава, 
пластеника, а све у циљу ублажавања последица изазваних појавом пандемије. Поред 
наведеног, издвојена су и средства за промоцију и продају пољопривредних  производа у 
,,Кући Лијевче поља и Поткозарја“ која ће бити отворена у току године, а у којој ће наши 
пољопривредни произвођачи моћи продавати своје производе.                                                      
       
У складу са горе наведеним, новчана средства су реалоцирана по ставкама из Програма 
и иста су промјењена наведеном Одлуком. 
 
 
ПРИЈЕДЛОГ 
 
Предлаже се Скупштини града Градишка да нацрт Одлуке о измјенама и допунама 
Програма   подршке развоју  пољопривреде за 2020. годину усвоји у предложеном тексту. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                        


