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1. УВОД 
 
 
   Општина Козарска Дубица у складу са својим стратешким опредјељењем 
оријентисаним на развој привреде, посебно кроз развој њених сегмената пољопривреде 
и предузетништва, сваке године из буџета издваја средства намијењена за развој.    
 Приликом израде Програма кориштене су анализе стања пољопривредне 
производње  коју је сачинило Одјељење за пољопривреду, при чему су узети у обзир 
сви квантитативни показатељи који утичу на пољопривреду као привредну дјелатност, 
те повратне информације које је Одјељење за пољопривреду добило у директном 
контакту са пољопривредним произвођачима. 
  

 
2.  ЦИЉЕВИ  ПРОГРАМА 

 
 
 Општина Козарска Дубица кроз Програм кориштења средстава субвенција у  
пољопривреди за 2022. годину жели да настави са конкретном подршком локалним 
пољопривредницима како би на лакши начин дошли до потребних средстава за 
отпочињање нових пословних активности или задржавање постојећих. 
 Такође се планира ублажити удар на пољопривредне произвођаче у случајевима 
елементарних непогода, те субвенционисати капитална улагања код воћара, будући да 
је тај сектор претрпио огромне губитке усљед временских непогода у протеклим 
годинама. 
  
 

3. ИЗВОРИ СРЕДСТАВА 
 
 

Овај програм ће се реализовати из Буџета Општине Козарска Дубица са позиције 
4141 -  фондови за развој- субвенције за пољопривреду у укупном износу од 60.000,00 
КМ. 
     
 

4. НАМЈЕНА И УСЛОВИ КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА 
 

Овим правилником прописују се услови које су обавезна да испуњавају физичка 
и правна лица за остваривање права на новчане подстицаје, поступци за њихово 
остваривање, врста, висина и начин исплате новчаних подстицаја, рокови, као и 
потребна документација и обрасци. 
 
Расподјела средстава вршиће се кроз: 
 - Суфинансирање куповине механизације, 
 - Подршка пластеничкој производњи, 
 - Подршка произвођачима поврћа са подручја наше општине,  
 - Подршка улагањима у пчеларској производњи, 
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-Подршка капиталним улагањима у воћарској производњи (систем за 
наводњавање, систем за орошавање, противградне мреже), 
-Подршка организовању манифестација за унапређење и промоцију                  
пољопривредне производње,  
- Интервентне мјере у сточарству услед угинућа домаћих животиња, 

 - Једнократне новчане помоћи за пољопривредне произвођаче са подручја     
наше општине. 
 

Захтјеви за остваривање новчаних подстицаја у пољопривреди подносе се на 
обрасцима 1. из Прилога овог правилника, који чини његов саставни дио. 

 
Након обраде захтјева, комисија формирана од стране Начелника сачињава 

записник и даје приједлог одлуке Начелнику, најкасније у року од 60 дана од дана 
истека рока за подношење захтјева.  

Начелник на основу приједлога комисије доноси Одлуку о исплати 
подстицајних средстава. 

Исплата подстицајних средстава врши се директним плаћањем на трансакционе, 
односно жиро рачуне корисника подстицаја које прилажу уз захтјев. 

Обрачунски период за обрачун подстицаја, у складу са овим правилником, траје 
од истека рока за подношење захтјева по програму из 2021. године, па до истека рока за 
подношење захтјева за програм подстицаја у 2022. години (повезивање периода). 

. 
 
4.1. СУФИНАНСИРАЊЕ КУПОВИНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ 
ПРОИЗВОЂАЧЕ СА ПОДРУЧЈА НАШЕ ОПШТИНЕ 
 

 
 

  Право на подстицајна средства из овог члана имају физичка и правна лица која 
се баве пољопривредном производњом на подручју општине Козарска Дубица и која  
изврше улагања у текућој години куповином пољопривредне механизације. 
  
 Подстицајна средства за ову намјену се остварују на основу захтјева који се 
подноси Одјељењу за пољопривреду Општине Козарска Дубица уз који се прилаже 
следећа документација: 
 - рачуни о извршеној куповини пољопривредне механизације, 
 - потврда о регистрацији газдинства за физичка лица, 
 - копија рјешења о упису у судски регистар за правна лица.  
  
 Подстицајна средства за куповину нове механизације износе до 20% од 
вриједности купљене механизације, а у случају да је иста купљена од произвођача са 
подручја општине Козарска Дубица субвенционише се са додатних до 10%. 
  
 Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену из овог члана подноси се 
најкасније до 31.07.2022. године и исплаћиваће се до максималне висине од 1000 КМ 
по кориснику и додатних максимално 500 КМ ако је купљено од произвођача са 
подручја наше општине а у зависности од броја захтјева и планираних расположивих 
средстава. 
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4.2. ПОДРШКА ПЛАСТЕНИЧКОЈ ПРОИЗВОДЊИ 
 
 

 
 Право на подстицајна средства за изградњу нових пластеника и набавку опреме 
за пластеничку производњу корисне површине од најмање 50 м2 по пластенику имају 
физичка лица која се баве пољопривредном производњом и која у текућој години 
изврше улагања за наведену намјену. 
  
 Подстицајна средства за ову намјену се остварују на основу захтјева који се 
подноси Одјељењу за пољопривреду Општине Козарска Дубица уз који се прилаже 
следећа документација: 
 - рачуни или предрачуни о набавци материјала, опреме или о извршеним       
услугама као доказ о инвестираним средствима, 
 - потврда о регистацији пољопривредног газдинства (АПИФ), 

  
 Kомисија формирана од стране Начелника Општине, а на основу приложене 
документације и увидом на лицу мјеста констатује испуњеност услова за остваривање 
права на подстицајна средства и о томе сачињава записник, те даје приједлог 
Начелнику за додјелу подстицајних средстава. 
 
 Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену из овог члана подноси се 
најкасније до 31.07.2022. године и исплаћиваће се до максималне висине од 1000 КМ 
по кориснику у зависности од броја захтјева и планираних расположивих средстава.  

 
 
4.3. СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА ПОВРЋА СА ПОДРУЧЈА 
ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА 

 
 

 
 Право на ова средства имају пољопривредни произвођачи са подручја општине 
Козарска Дубица која изврша улагања у производњу поврћа на површини минимално 
500 м2. 

 
 Подстицајна средства за ову намјену се остварују на основу захтјева који се 
подноси Одјељењу за пољопривреду Општине Козарска Дубица уз који се прилаже 
следећа документација: 
 - потврда о регистацији пољопривредног газдинства (АПИФ), 
 - Уговор о уговореној производњи са откупљивачем. 
 
 Kомисија формирана од стране Начелника Општине, а на основу приложене 
документације и увидом на лицу мјеста констатује испуњеност услова за остваривање 
права на подстицајна средства и о томе сачињава записник, те даје приједлог 
Начелнику за додјелу подстицајних средстава. 

 
 Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену из овог члана подноси се 
најкасније до 31.07.2022. године и исплаћиваће се у износу од максимално 1000 КМ по 
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дунума, а до максималне висине од 2000 КМ по кориснику у зависности од броја 
захтјева и планираних расположивих средставa. 
 
4.4. ПОДРШКА УЛАГАЊИМА У ПЧЕЛАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ 

 
  
  
 Право на ову врсту подршке имају сви пчелари са подручја општине који 
изврше улагања у текућој години. 
 
 Подстицајна средства за ову намјену се остварују на основу захтјева који се 
подноси Одјељењу за пољопривреду Општине Козарска Дубица уз који се прилаже 
следећа документација: 
 - рачуни или предрачуни о набавци материјала, опреме или о извршеним     
услугама као доказ о инвестираним средствима, 
 - рјешење о регистрацији пчелињака, 
 
 Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену из овог члана подноси се 
најкасније до 31.07.2022. године и исплаћиваће се до максималне висине од 1500 КМ 
по кориснику у зависности од броја захтјева и планираних расположивих средстава.  
 
 
 
4.5. ПОДРШКА КАПИТАЛНИМ УЛАГАЊИМА У ВОЋАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ 
 
 
 
 Право на ову врсту подршке имају сви произвођачи воћа са подручја општине 
који изврше улагања у воћњацима у 2022.години и то:  
 - куповину противградне мреже,   
 - постављање система за наводњавање, 
 - постављање система за орошавање. 
 
 Подстицајна средства за ову намјену се остварују на основу захтјева који се 
подноси Одјељењу за пољопривреду Општине Козарска Дубица уз који се прилаже 
следећа документација: 
 - рачуни или предрачуни о набавци материјала, опреме или о извршеним     
услугама као доказ о инвестираним средствима, 
 - потврда о регистацији пољопривредног газдинства (АПИФ), 
 
 Kомисија формирана од стране Начелника Општине, а на основу приложене 
документације и увидом на лицу мјеста констатује испуњеност услова за остваривање 
права на подстицајна средства и о томе сачињава записник, те даје приједлог 
Начелнику за додјелу подстицајних средстава. 
 
 Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену из овог члана подноси се 
најкасније до 31.07.2022. године и исплаћиваће се у износу до 20 % од укупне 
вриједности  улагања а до максималне висине од 2000 КМ по кориснику у зависности 
од броја захтјева и планираних расположивих средстава.  
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4.6. ПОДРШКА ОРГАНИЗОВАЊУ МАНИФЕСТАЦИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И 
ПРОМОЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

 
 

 
 Сајмови и манифестације имају за циљ да подстичу развој пољопривредне 
производње и омогуће афирмацију индивидуалних пољопривредних произвођача на 
подручју општине Козарска Дубица. 
 
Право на ову врсту подршке имају сва регистрована пољопривредна удружења и 
задруге са подручја општине која планирају организовати сајмове, манифестације, и 
одлазак као учесници на исте: 
 
 Средства за  организацију манифестација и сајмова искористиће се за: 
 
 - уређење сајамског простора, постављање бина за потребе манифестације, 
 - израда сајамског каталога и осталог рекламног материјала, 
 - израда захвалница и диплома  за учеснике сајмова и манифестација, 
 - набавка плакета и пехара за награђене учеснике сајма или           
манифестације,  
 - накнада за рад оцјењивачких комисија, 
 - накнада за превоз пољопривредних производа, стоке учесника сајма    
   или манифестације, 
 - трошкови одлазака на учешће на сајмовима. 

 
Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену из овог члана подноси се 

најкасније до 31.07.2022. године и исплаћиваће се до максималне висине од 3000 КМ 
по кориснику у зависности од броја захтјева и планираних расположивих средстава. 
 
                             
4.7. ИНТЕРВЕНТНЕ МЈЕРЕ У СТОЧАРСТВУ 
 
 
 Интервентне мјере у сточарској производњи ће обухватати помоћ 
пољопривредним произвођачима – сточарима  у случају угинућа стоке на њиховим 
имањима, заразних болести (зооноза), болести које су преносиве са животиња на 
човјека као других облика заразних болести опасних за човјека, страдања стоке од 
напада других животиња .  
 
 Ову мјеру утврђује комисија за процјену настале штете у сточарству на основу 
захтвјева који подноси оштећено лице.  
 
 Оштећено лице након ових мјера подноси захтјев уз који прилаже записник 
комисије за процјену настале штете у сточарству општинском Одјељењу за 
пољопривреду за овом врстом помоћи. 
 
 Kомисија формирана од стране Начелника Општине, а на основу приложене 
документације сачињава записник, те даје приједлог Начелнику за додјелу 
подстицајних средстава. 
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 Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену из овог члана подноси се 
најкасније до 31.07.2022. године и исплаћиваће се до максималне висине од 1000 КМ 
по кориснику у зависности од броја захтјева и планираних расположивих средстава. 

 
 

4.8. ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 
 
 
 
 Право на једнократну новчану помоћ имају сви пољопривредни произвођачи, 
пољопривредна удружења и задруге са подручја наше општине који се баве 
пољопривредном производњом и изврше улагања у текућој години или су претрпјели 
материјалну штету на својим газдинствима. 
 
 Подстицајна средства за ову намјену се остварују на основу захтјева који се 
предаје Одјељењу за пољопривреду након чега комисија коју је формирао начелник 
општине излази на терен како би на лицу мјеста утврдила чињенично стање које је 
наведено у самом захтјеву и сачинила записник и дала приједлог начелнику да донесе 
одлуку о исплати једнократне новчане помоћи. 
 
 Захтјев за исплату подстицајних средстава за намјену из овог члана подноси се 
најкасније до 31.07.2022. године и исплаћиваће се до максималне висине од 3000 КМ 
по кориснику у зависности од броја захтјева и планираних расположивих средстава. 
 
 
 

5.  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 
 Правилник ступа на снагу осмог дана након објављивања у Службеном гласнику 
Општине Козарска Дубица.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               
Број: 02-013-4/22                                            ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана:21.02.2022 год.                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица                             Владимир Рокић 
 
                                                                                                          
 


