РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ГРАДИШКА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

- НАЦРТ -

Обрађивач:
Одјељење за привреду
и пољопривреду

ПРОГРАМ
подршке развоју пољопривреде за 2019. годину

Градишка, новембар 2018. године

НАЦРТ
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник
Републике Српске”, број: 97/16) и члана 87. Статута општине Градишка (“Службени
гласник општине Градишка”, број: 4/17), Скупштина општине Градишка на сједници
одржаној дана ____/_____. 2018. године, донијела је

ПРОГРАМ
подршке развоју пољопривреде за 2019. годину
I - УВОД
Програмом подршке развоју пољопривреде општине Градишка за 2019. годину,
утврђује се предмет подстицаја, износ новчаних средстава по ставкама, начин
додјеле средстава и спровођење надзора над утрошком истих. Средства ће се
усмјеравати физичким лицима и другим субјектима (у даљем тексту корисници), који
се баве пољопривредном производњом, или доприносе њеном развоју.
Буџетом општине Градишка за 2019. годину, предвиђена су средства за подршку
развоју пољопривреде општине у износу од 200.000,00 КМ.
II - ПРЕДМЕТ ПОДСТИЦАЈА
Наведена средства ће се додјелити за:
1.Подршку дугорочном развоју – инвестиције у биљној производњи
1.1. Подршка изградњи заливних система ( тифони, кишна крила, електро
прикључци за заливне системе и пумпе за наводњавање)...................... 30.000,00 КМ
1.2. Подршка изградњи противградних мрежа на засадима воћа …........10.000,00 КМ
1.3. Подршка изградњи система заштите од мраза на засадима воћа..... 5.000,00 КМ
1.4. Подршка уговореној кооперантској производњи и откупу поврћа.......20.000,00КМ
2. Подршку директној производњи – сточарство
2.1. Регистрован узгој квалитетно приплодних јуница...............................20.000,00 КМ
2.2. Регистрован узгој квалитетно приплодних назимица........................10.000,00 КМ
2.3. Регистрован узгој квалитетно приплодних оваца и коза......................5.000,00 КМ
2.4. Регистрован узгој пчела...........................................................................5.000,00 КМ
3. Подршку цертификацији пољопривредне производње ................ 10.000,00 КМ
4. Подршку одржавању пољопривредних манифестација................ 45.000,00 КМ
5. Подршку раду пољопривредних удружења..................................10.000,00 КМ
6. Подршку у организовању стручних едукација, стручних екскурзија , посјета
пољопривредним сајмовима и друго............................................10.000,00 КМ
7. Остали видови подршке........................................................................20.000,00 КМ
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III - НАЧИН РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА
Средства из Програма ће се додјељивати на основу Правилника о начину и
условима расподјеле средстава за подршку развоју пољопривреде за 2019. годину,
(у даљем тексту Правилник), који ће донијети Начелник општине након усвајања
Програма.
Правилником се уређују критерији, услови које морају испунити корисници, потребна
документација, намјена и расподјела новчаних средстава утврђених Програмом.
Уколико су корисници средстава жене исти имају право на увећање од 10% на
одобрени износ.
Уколико се средства по појединим ставкама из Програма не утроше у цјелости иста
се могу реалоцирати на друге ставке из Програма.
IV - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Контролу утрошка одобрених средстава континуирано ће вршити одјељење
за привреду и пољопривреду, одјељење за финансије и интерни ревизор. Износ
новчаних средстава по овом Програму је ограничен.
Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласни
ку општине Градишка“.

Број:
Датум:___/____ 2018. године
Градишка

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић
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На основу члана 39.Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике
Српске”, број: 97/16) и члана 36. Статута општине Градишка (“Службени гласник
општине Градишка”, број: 4/17) Скупштина општине Градишка на сједници одржаној
дана ____/_____. 2018. године донијела је,

ОДЛУКУ
о усвајању Нацрта Програма подршке развоју пољопривреде за 2019. годину

I
Усваја се Нацрт Програма подршке развоју пољопривреде за 2019. годину.

II
Програм из предходне тачке саставни је дио ове Одлуке.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у “ Службеном гласнику
општине Градишка”.

Број: ___________
Датум: ____/_____/2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Павловић Миленко
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