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1.УВОД 

 

Програмом кориштења средстава за унапређење пољопривредне производње за 

2008. годину, средства за подстицање развоја пољопривредне производње ће бити 

усмјерена на пољопривредну производњу која је у развоју, коју треба подстицати јер је 

увезана са постојећим прерађивачким капацитетима, те подстицање нове производње за 

чији развој постоје одређени предуслови и оранизовање изложбе-сајма стоке. 

 

Средства за унапређење пољопривредне производње обезбјеђена су Буџетом 

општине Козарска Дубица за 2008. годину у износу од 120.000,00 КМ.  

 

Расподјела буџетских средстава за унапређење пољопривредне производње вршиће 

се за: 

 

1. Средства за подстицање развоја воћарства и виноградарства– физичка лица, правна 

лица и предузетници који имају сједиште на подручју општине, 

2. Регрес камате на кредите пласиране из Фонда за развој пољопривреде, 
3. Подстицајна средства за изградњу пластеника, 

4. Организовање изложбе-сајма стоке 
 

Право на подстицајна средства не могу остварити правна лица, ако су остварили 

право на подстицајна средства по Одлуци о подстицају инвестиција које значајно 

доприносе запошљавању. 

 

У изради Програма кориштене су анализе стања пољопривредне производње, при 

чему су узети у обзир сви квантитативни показатељи који утичу на пољопривреду као 

привредну дјелатност, као и искуство које Одсјек има у сарадњи са пољопривредним 

произвођачима. 

 

2. ОПШТИ УСЛОВИ 

 

         Након усвајања Програма, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 

општине Козарска Дубица ће путем средстава јавног информисања и обавјештења 

обавјестити пољопривреднике о подстицајним мјерама и критеријумима за одобравање 

средстава.  Право на добијање подстицајних средстава, у складу са Програмом подстицаја 

имају сва физичка лица која благовремено поднесу захтјев за подстицаје и испуне 

критеријуме из Програма улагања и стимулација у пољопривреду (утврђује се записником 

Комисије за подстицаје) на подручју општине Козарска Дубица.  Уз захтјев за добијање 

подстицајних средстава подноси се потврда о регистрацији пољопривредног 

газдинства. 

 

         Подношење захтјева ће се вршити у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности, 

гдје ће подносиоци захтјева попунити образац захтјева, у коме ће тачно бити назначено на 

коју врсту подстицаја се захтјев односи и који документи се морају приложити. 

Комисија формирана од стране Начелника општине, ће разматрати захтјеве појединачно, 

утврдити чињенично стање на терену и сачинити записник о испуњености критеријума. 
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        Приједлози закључака о исплати подстицајних средстава, на основу записника у 

којима је јасно прецизирана испуњеност критеријума достављају се Начелнику општине. 

        Ако се утврди да подносилац захтјева није испунио један или више критеријума, 

такав захтјев се одбацује закључком. 

       Ако Комисија за подстицаје утврди да подносилац захтјева достави Комисији нетачне 

податке, иста је надлежна подносиоца искључити из програма за било коју врсту 

подстицаја у наредне три године.  

          Рок за подношење захтјева је 01. 12. 2008. године. 

          Исплата подстицајних средстава ће се вршити на текући или жиро рачун 

подносиоца.  

 

3. СТРУКТУРА СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДНЕ    

ПРОИЗВОДЊЕ 

 

          Програм подстицаја за унапређење пољопривредне производње обухвата : 

1. подстицаји у воћарској и виноградарској производњи за физичка лица, 

2. регрес камате на кредите пласиране из Фонда за развој пољопривреде, 
3. подстицајна средства за изградњу пластеника, 

4. организовање изложбе- сајма стоке. 
 

  3.1. ПОДСТИЦАЈИ У ВОЋАРСКОЈ И ВИНОГРАДАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ 

 

       Подручје општине Козарска Дубица има повољне агроклиматске услове за 

производњу јабучастог, јагодастог и koштичавог воћа,  а такође је осигуран  и пласман 

производа. 

Критеријуми које морају испуњавати подносиоци захтјева за добијање новчане накнаде на 

име подстицаја за подизање нових воћњака јабучастог воћа су следећи: 

- минимална површина новозаснованог воћњака 0,5 ха; 

- минималан број садница за јабуку износи 2400 стабала/ха, а за крушку 1400 

стабала/ха. 

Критеријуми које морају испуњавати подносиоци захтјева за добијање новчане накнаде на 

име подстицаја за подизање засада јагодастог воћа  ( малина, купина и јагода) су следећи: 

- минимална површина новозаснованог засада 0,5 ха, 

- минималан број садница за малину 10.000 по ха, 

- минималан број садница за купину 2000 по ха, 

- минималан број садница за јагоду 35000 по ха. 

Критеријуми које морају испуњавати подносиоци захтјева за добијање новчане накнаде на 

име подстицаја за подизање нових засада коштичавог воћа су следећи: 

- миинимална површина новозаснованог засада 0,5 ха; 

- минималан број садница за шљиву  1250 по ха; 

- минималан број садница за брескву   800 по ха. 

Критеријуми које морају испуњавати подносиоци захтјева за добијање новчане накнаде на 

име подстицаја за подизање нових засада питомог шипурка су следећи: 

- минимална површина новозаснованог засада 0,5 ха; 

- минималан број садница за питоми шипурак 1400 по ха.  

 

Садња треба бити обављена у складу са агротехничким роковима и стандардном 

агротехником. 
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За ове подстицаје Општина издваја из буџетских средстава износ од 50.000,00 КМ. 

 

Начин на који ће се вршити расподјела средстава је следећи: 

 

- након истека рока за подношење захтјева (01.12.2008.године), Комисија ће 

преузети захтјеве и на терену утврдити чињенично стање о чему ће сачинити 

записник; 

- из састављених записника ће се јасно утврдити колика је површина нових засада; 

- износ од 50.000,00 КМ ће бити распоређен на укупно утврђену површину нових 

засада, али не више од 1000,00 КМ/ха. 

 

Уз захтјев корисник је дужан приложити: 

 

- потврду о регистрацији пољопривредног газдинства; 

- увјерење о измиреним пореским обавезама; 

- рачуне о набавци садница, опреме (стубови, жица, противградна мрежа и систем 

наводњавања) или о извршеним услугама као доказ о инвестираним средствима; 

- кућну листу (ако подносилац захтјева није носилац пољопривредног газдинства а 

члан је пољопривредног газдинства ). 

 

Крајњи рок за подношење захтјева је 01.12.2008.године. 

 

3.2. РЕГРЕС КАМАТЕ НА КРЕДИТЕ ПЛАСИРАНЕ ИЗ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ  

ПОЉОПРИВРЕДЕ                                       

 

        Право на регресирану камату имају правна и физичка лица који су корисници 

кредитних средстава из Фонда за развој пољопривреде општине Козарска Дубица 

исплаћених  у 2006. и 2007.години.  

 

Право на регресирану камату имају само они корисници који су средства намјенски 

искористили, а што је утврдила Комисија  провјером на терену у 2007. години. 

 

Укупна средства за ову намјену предвиђена су у износу од 50.000,00 КМ. 

За кориснике који су намјенски искористили средства банка ће доставити 

појединачно преглед укупне камате за 2008.годину по каматној стопи 7,59 приказан у 

следећем обрасцу: 

 

 

Р. 

бр. 

 

КОРИСНИК 

 

 

Матични 

број 

 

Број 

уговора 

 

Датум 

пласмана 

 

Датум 

поврата 

 

Износ 

кредита 

 

Год. 

кам. 

% 

 

Обрачуната 

камата 

(КМ) 
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На основу сумиране камате за све кориснике који испуњавају услове за регрес 

камате и предвиђених средстава за ову намјену Начелник општине доноси одлуку у ком 

проценту се врши регрес камате, али не више од 6%. 

Регрес камате ће се дозначити из Буџета општине на рачун Рајфајзен банке која ће их 

раскњижити на појединачне партије кредита. 

 

3.3. ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДЊУ ПЛАСТЕНИКА 

 

       Производња поврћа на подручју општине Козарска Дубица је заступљена на  изузетно 

малим површинама и углавном се одвија за личне потребе, а незнатан дио се пласира као 

тржишни вишак. 

Критеријум који морају испунити подносиоци захтјева за добијање новчане накнаде на 

име подстицаја за изградњу пластеника за пластеничку производњу поврћа је: 

- корисна површина од најмање 300 м2; 

За ове подстицаје Општина издваја из буџетских средстава износ од 10.000,00 КМ. 

 

Начин на који ће се вршити расподјела средстава је следећи: 

     -    рок за подношење захтјева је 01.12.2008. године; 

- комисија након истека рока преузети захтјеве и утврдити чињенично стање на 

терену о чему ће сачинити записник; 

- из састављених записника ће се јасно утврдити колико подносиоца захтјева 

испуњава критеријуме; 

- износ од 10.000,00 КМ ће бити распоређен на укупан број изграђених пластеника 

али не више од 5КМ по м2. 

Уз захтјев корисник је дужан приложити: 

      -     потврду о регистрацији газдинства; 

- рачуне о набавци материјала, опреме или о извршеним услугама као доказ о 

инвестираним средствима. 

 

3.4. ОРГАНИЗОВАЊЕ САЈМА-ИЗЛОЖБЕ СТОКЕ 

 

  Сваке године на 12.10. на Михољдан у нашој општини се одржавао сајам и изложба 

квалитетних грла стоке. 

 

За оживљавање ове традиције Општина ће издвојити 10.000,00 КМ и организовати 

изложбу квалитетних грла. 

Изложба квалитетних грла ће обухватити и наградити : приплодне јунице, супрасне 

назимице, првојагњене овце. 

 

Приплодне јунице :   прво мјесто     1000,00 КМ 

                                     друго мјесто     800,00 КМ 

                                     треће мјесто      500,00 КМ 

Супрасне назимице:  прво мјесто       600,00 КМ 

                                     друго мјесто     400,00 КМ 

                                     треће мјесто      200,00 КМ 

Првојагњене овце      прво мјесто        400,00 КМ 

                                     друго мјесто      300,00 КМ 

                                     треће мјесто      200,00 КМ  
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Награђен ће бити најљепши пар коња са 1000,00 КМ 

Организација и учешће на сајмовима       4600,00 КМ. 

 

Комисија формирана од стране Начелника општине ће бити задужена за оцјену и 

рангирање квалитетних грла о чему ће сачинити записник на основу којега ће бити 

исплаћене награде власницима грла.  

 

Овлашћује се Начелник општине да може вршити преусмјеравање средстава из једне у 

другу намјену. 

 

Уколико сва расположива средства не буду утрошена према овом Прoграму разлика се 

може усмјерити за завршетак система противградне заштите. 

 

 

 

 

Број: 02-013-49/08.                                                                        ППРЕДСЈЕДНИК 

Дана: 05.06.2008.год.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Козарска Дубица                    Ранко Губић, дипл.правник 

 

 

 

 

 

 

   


