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ПРИЈЕДЛОГ 
 

На основу чл. 39. и 82. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 
97/16 и 36/19) и чл. 27. и 50. Статута града Зворник (''Службени гласник града Зворник'', број  5/17),  
Скупштина града Зворник на 3. редовној сједници одржаној  _______________године, донијела је  

 
ПРОГРАМ  

коришћења буџетских средстава за подстицај  
 пољопривредне производње на подручју града Зворник за 2021. годину  

 
1.  УВОД 

 

Овим програмом се дефинишу циљеви и утврђују права и поступци коришћења буџетских средстава 
намјењених за подстицај и унапређење пољопривредне производње на територији града Зворник       
(у даљем тексту: Град) у 2021. години. Програмом се нарочито дефинишу: врсте пољопривредне 
производње које се субвенционишу, општи и посебни услови за остваривање права на новчане 
подстицаје, поступци за њихово остваривање, висина и начин исплате новчаних подстицаја, поступак 
утврђивања права, органи надлежни за одлучивање и  документација потребна за остваривање 
подстицаја.  
 

Oсновни циљ овог програма је унапређење пољопривредне производње на подручју Града као и други 
специфични циљеви који из њега произилазе: 

- оријентација пољопривредних произвођача ка робној производњи,  
- увођење савремених технологија у пољопривредним производњама,  
- охрабривање пољопривредника за интезивирање производње, 
- повећање нивоа  пољопривредне производње и бруто друштвеног производа Града, 
- заштита нивоа пољопривредне производње због нестабилности цијена,  
- остваривање подстицаја пољопривредницима  који не могу остварити подстицаје Министрства, 
због уситњености производње, 

- стварање услова за нова радна мјеста у примарној производњи,  
- стварање сировинске основе за прехрамбену индустрију и друго, 
- стварање услова за самозапошљавање. 

 

Подршка производњи и дохотку у области пољопривредне производње се врши директним плаћањем 
подстицаја кориснику  који остварује право на следеће врсте новчаних подстицаја:  

- Сточарство; тов стоке, производња млијека и узгој приплодних јуница,  
- Нови засади јабучастог, коштичавог, јагодичастог и језграстог воћа,  
- Нови засад винове лозе 
- Ратарство:сјетва соје 
- Органска производња 
- Повртларство, 
- Пчеларство, 
- Подршка руралном развоју. 
 

Посредни подстицаји за развој пољопривреде ће се огледати у стручним предавањима, посјетама 
сајмовима, презентацијама и додјелом признања и награда најуспјешнијим пољопривредним 
произвођачима са подручја Града, као и финансирање рада противградне заштите; 10 противградних 
станица, утврђено посебном буџетском позицијом (30.000 КМ). 
          

Укупна средства за унапређење пољопривредне производње планирана су и утврђена Буџетом Града 
за 2021. годину (''Субвенција за развој пољопривреде''- економски код 414100), у износу од         
350.000 КМ. 
  

2.  ОПШТИ   УСЛОВИ 
 

Право на подстицајна средства у складу са овим програмом остварују сва физичка и правна лица - 
пољопривредни произвођачи, који имају пребивалиште, односно, регистровали су своју дјелатност  и 
обављају пољопривредну производњу на подручју Града Зворника,  уз обавезу да поднесу уредан 
захтјев и приложе тражене документе  прописане овим програмом. 
  

Поред тражене документације за сваку врсту подстицаја утврђених Програмом, сваки  корисник 
подноси и општу документацију, и то: 
 

- образац захтјева за подстицајна средства пољопривредној производњи (шалтер градске 
управе), 

- фотокопију личне карте, за правно лице Рјешење о регистрацији 
- фотокопија текућег рачуна код пословне банке у Републици Српској. 
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Максималан износ подстицаја који се може одобрити подносиоцу захтјева у току године износи 5000 
КМ и то за изградњу капиталних објеката, односно 3000 КМ за подршку производње млијека (држање 
музних крава и узгој приплодних јуница) и 2000 КМ за остале врсте подстицаја.   

 
3 . ПОСТУПАК УТВРЂИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈ 

 

Утврђивање права на остваривање новчаних подстицаја врши орган надлежан за послове 
пољопривреде односно самостални стручни сарадници Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности Градске управе Града Зворника. 
Подносилац подноси захтјев за остваривање права на новчани  подстицај пољопривредне производње  
на посебном обрасцу, који је доступан на шалтеру пријемне канцеларије Градске управе, у којем је 
наведена потребна  документација неопходна за остваривање права на одређену врсту подстицаја. 
Поступајући према захтјеву подносиоца, самостални стручни сарадник Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности Градске управе града Зворник  на лицу мјеста у присуству подносиоца захтјева 
провјерава наводе захтјева, односно утврђује да ли  исти испуњава услове за остваривање права на 
новчани подстицај за пријављену пољопривредну производњу и о томе сачињава записник. 
Одобравање подстицајних средстава врши начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 
својим рјешењем у чијем прилогу је и записник о испуњености услова за новчани подстицај. По 
рјешењу ресорног Одјељења подносилац има право жалбе Градоначелнику у року од 8 дана од 
преузимања рјешења. 
У случајевима гдје се записнички констатује да подносилац захтјева не испуњава један или више 
прописаних услова предвиђених Програмом, начелник ресорног Одјељења доноси рјешење о 
одбијању захтјева. 
По рјешењу ресорног Одјељења о одбијању захтјева подносилац има право жалбе Градоначелнику у 
року од 8 дана од преузимања рјешења. 
На истакнуту жалбу по рјешењу ресорног Одјељења, Градоначелник одлучује у року од 8 дана од дана 
подношења жалбе. 
Појединачни акт (рјешење) којим се одобравају средства подстицаја обавезно садржи: име и презиме 
корисника, мјесто становања, ЈМБГ,  врста подстицаја, износ по јединици мјере, количина производње, 
укупан износ подстицаја, назив банке, текући рачун корисника и датум записника. 
Подстицајна средства се исплаћују кориснику на његов текући рачун код пословне банке у Републици 
Српској. 
                    

4.  СТРУКТУРА   ПОДСТИЦАЈА 
 

Имајућу у виду ниво пољопривредне производње на територији Града, расположиве капацитете, 
пласман ових средстава у претходној години и интерес пољопривредника, укупна средства подстицаја 
пољопривредној производњи у 2021. години се оквирно планирају пласирати на следећи начин: 
 

- Подстицај за сточарство               180.000 
- Подстицај за воћарство                            40.000 
- Подстицај за виноградарство                                              5.000 
- Ратарство                                                                              3.000 
- Органска производња                                                          5.000 
- За развој пчеларства                 30.000 
- Посредни подстицаји пољопривреди   30.000 
- Подршка руралном развоју    57.000 

  Укупно (КМ)                                       350.000 
 
 

5.  ВРСТЕ ПОДСТИЦАЈА И УСЛОВИ 
 

У овом одјељку се дефинишу врсте  и  износи подстицаја и услови за остваривање права на подстицај, 
као и оквирни износи средстава за одређену врсту пољопривредне производње.  
  

5.1 Сточарство 
 

Сточарство својим производним капацитетима и тржишним могућностима има перспективу да постане 
једна од окосница пољопривредне производње уопште, поготово имајући у виду да за себе веже читав 
низ различитих грана које се наслањају на ову врсту производње. Подстицаји у сточарству се односе 
на тов јунади и свиња, подстицаји узгоја приплодних јуница и производњу млијека (држање музних 
грла-крава). Ова област је посебно интересантна јер непосредно за себе веже и производњу сточне 
хране. 
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5.1.1 Премија за тов јунади 
 

Право на остваривање новчане премије  за производњу-узгој товне јунади имају подносиоци захтјева 
који у току године утове минимум 5 товних јунади у турнусу са најмањом излазном тежином товљеника  
од 550 кг, уз обавезу да су сва грла у тову приближно исте узрасне категорије. 
Товна јунад у моменту сачињавања записника од стране комисије морају имати најмању тјелесну 
тежину од 300 килограма. 
Висина новчане премије по товном грлу износи 120,00 КМ. 
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и следећу документацију: 

- доказ о власништву за товна грла  (фотокопију пасоша за свако грло са  бројем ушне маркице 
или образац  А1 издат од стране надлежне ветеринарске организације или потврда о обавезно 
спроведеним мјерама )          

Планирана средства за ову врсту премија износе 60.000 КМ.  
 

5.1.2 Премија за држање музних грла-крава 
 

Право на остваривање новчане премије за држање  музних грла – крава, имају подносиоци захтјева 
који у току године имају најмање 3 музне краве. 
Висина новчане премије  по музном грлу износи  200,00 КМ. 
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и следећу документацију: 

- Потврду о  спроведеним обавезним  мјерама издату од стране надлежне ветеринарске 
организације или доказ о власништву о грлима 

Планирана средства за ову врсту премија износе 50.000 КМ.  
 

5.1.3 Премија за узгој приплодних јуница 
 

Право на остваривање новчане премије за узгој приплодних јуница имају подносиоци захтјева који 
одгоје најмање 2 приплодне  јунице за које је потврђена стеоност од стране надлежног ветеринара. 
Висина подстицаја  по једном грлу износи  200,00 КМ. 
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и следећу документацију: 

- доказ о власништву за приплодна грла (фотокопија пасоша приплодног грла са бројем ушне 
маркице или  потврда о обавезно спроведеним мјерама) 

- Потврда о  утврђеној стеоности јунице. 
Планирана средства за ову врсту премија износе 20.000 КМ. 
 

5.1.4  Премија за узгој  товних свиња 
 

Право на остваривање новчане премије  за производњу - узгој товних свиња имају подносиоци 
захтјева  који утове минимално 25 товних свиња у једном производном циклусу (турнусу)  са најмањом 
излазном тежином грла од 60 кг, уз обавезу да су сва грла у тову приближно исте узрасне категорије. 
Висина новчане премије по товном грлу износи  20,00 КМ. 
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и следећу документацију: 

- доказ о власништву за товна  грла (потврда надлежне ветеринарске организације о извршеној 
вакцинацији са  бројем ушне маркице). 

Планирана средства за ову врсту премије износе 50.000 КМ. 
 

 
5.2. Воћарство 

 

Агроклиматски услови за производњу јабучастог, коштичавог и јагодичастог воћа на територији Града 
су веома повољни па због велике тражње на ширем тржишту треба подстаћи подизање нових 
савремених засада јер су стари дијелом уништени, запуштени или ''престали да рађају''. У производњи 
овог воћа не постоји локални организован откуп и прерађивачи са којима би се обезбедио сигуран 
пласман, на шта би требало ставити акценат и покушати рјешити овај проблем у наредном периоду. 
Производња јагодичастог воћа на подручју Града има дугу традицију због идеалних агроклиматских и 
економских услова. Ова производња има потенцијал да оствари високи профит због извозне 
оријентације, а значајна је и што увећава запосленост у руралном подручју јер захтјева ангажовање 
сезонске радне снаге. 
За текућу годину овим Програмом смо обухватили и подстицај подизања засада винове лозе, због 
повећане заинтересованости пољопривредника за овај вид пољопривредне производње, а што је у 
свком случају тренд у земљама у окружењу. 
У задњих пет година на територији  Града пољопривредници су кроз подстицај општине остварили 
нових засада коштичавог воћа у количини  од 40.000 садница. Обзиром да се ради о „трајним 
засадима“ на којима се остварује дугогодишња производња и приходи, воћарству се треба поклонити 
посебна пажња. 
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5.2.1 Коштичаво, језграсто  и јагодичасто воће 
 

Право на новчане подстицаје за подизање нових засаде воћа имају подносиоци захтјева који су  
извршили садњу  минимално 100 садница (може и комбиновано); шљиве, јабуке, крушке, вишње, 
трешње, брескве, кајсије и друго. Висина подстицаја износи 4,00 КМ по садници. За засаде ораха и 
љешника минимална количина засађеног воћа је 50 комада (може и комбиновано). За орах износ 
подстицаја је 10,00 КМ у случају да је орах калемљен, ако је у питању орах „сијанац“ подстицај је 4,00 
КМ. Подстицај за љешник по једној садници износи  8,00 КМ, ако је у питању калемљени љешник, 
односно, 4,00 КМ у случају да је у питању љешник у форми жбуна.  
Садни материјал мора бити набављен од регистрованог произвођача или његовог дистрибутера и 
имати декларацију о квалитету издату од произвођача а садња мора бити обављена у складу са 
стандардном агротехником за дату врсту воћа. 
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и следећу документацију: 

- доказ о инвестицији  (рачун о набавци садног материјала) 
- декларацију о квалитету садног материјала. 

Планирана средства за подизање засада наведеног воћа износе 30.000 КМ. 
Право на новчани подстицај за  нове засаде јагодичастог воћа имају подносиоци захтјева  који   
подигну нове засаде: малине, купине, јагоде, боровнице, ароније и рибизле, на минималној површини 
0,10 ха (један дунум). 
Садни материјал мора бити набављен од регистрованог произвођача или његовог дистрибутера и 
имати декларацију о квалитету издату од произвођача а садња мора бити обављена у складу са 
стандардном агротехником за дату врсту воћа. 
Висина подстицаја износи 300,00 КМ по дунуму  заснованих  засада. 
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и следећу документацију: 

- доказ о инвестицији (рачун о набавци садног материјала) 
- декларацију о квалитету  садног материјала, 

Планирана средства за ову врсту подстицаја износе  10.000 КМ. 
Ова врста подстицаја не може се остварити на засаде добијене донацијом. 
 

5.2.2. Винова лоза 
 
Право за подстицајна средства за подизање нових засада винове лозе имају подносиоци захтјева  који 
су извршили садњу винове лозе на минимум 0,1ха површине (један дунум). 
Садни материјал мора бити набављен од регистрованог произвођача или његовог дистрибутера и 
имати декларацију о квалитету издату од произвођача а садња мора бити обављена у складу са 
стандардном агротехником за дату врсту воћа. 
Висина подстицаја износи 500,00 КМ по дунуму  заснованих  засада. 
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и следећу документацију: 

- доказ о инвестицији (рачун о набавци садног материјала) 
- декларацију о квалитету  садног материјала, 

Планирана средства за ову врсту подстицаја износе  5.000 КМ. 
 
  

5.3. Ратарство 
 

5.3.1. Засијана соја 
 

На подручју Града Зворник се у велико проценту ратарска производња обавља на начин да се не 
потенцира на узгоју житарица у потпуном и адекватном плодореду. Из тог разлога све је израженије 
смањење приноса ратарских култура по јединици површине под овим културама, као и повећани 
трошкови настали након потребе да се сузбијају биљне штеточине и болести, које су знатно 
израженије када се ратарске културе узгајају у монокултури или уз непотпун плодоред. Оно што је 
устаљена пракса на ораницама на подручју које обухвата територија Града Зворник да се упорно 
форсира узгој кукуруза и пшенице. Из тог разлога се појавила потреба да се подстакну пољопривредна 
газдинства за увођење нових житарица у своје плодореде. Као житарица која се намеће сама, истакла 
се соја због својих нутритивних, физиолошких и морфолошких карактеристика.  
Право на подстицајна средства за ову категорију ће моћи остварити пољопривредни произвођачи који 
у 2021. години засију минимално 1хa соје. Подстицај по хектару за ову категорију подстицаја је 200 КМ. 
Корисник као доказ за ову категорију подстицаја доставља рачун о извршеној инвестицији. 
Планирана средства за ову врсту подстицаја износе 3.000 КМ. 

 
5.4 Органска пољопривредна производња 

 
Ради промовисања органске пољопривредне произвидње Градска Управа Зворник има намјеру да 
активно подржи овај вид пољопривредне производње, која укључује биљну, воћарско-виноградарску и 
анималну производњу јер су нам земља, вода и ваздух значајно мање загађени у односу на окружење. 
У овој производњи субвенционираћемо производњу готових органских производа. 
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Право на новчане подстицаје за органску производњу имају подносиоци захтјева који заснују 
производњу на минималној површини од 1 ха. Подстицај по хектару за ову категорију подстицаја је 
1000 КМ. 
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и следећу документацију: 
 - Фотокопију сертификата органске производње издатом од надлежне сертификационе куће, која             
је овлаштена од надлежног министарства за послове сертификовања органске пољопривредне 
производње, 

- Записник овлашћеног сертификационог тијела о заснованим површинама у систему органске 
биљне и воћарско-виноградарске производње. 

Планирана средства за ову врсту подстицаја износе  5.000 КМ. 
 
 

6. ПЧЕЛАРСТВО 
 
У циљу унапређења пчеларске производње на подручју града Зворник пољопривредним 
произвођачима-пчеларима додијелиће се премија у износу 10,00 КМ по једном друштву (кошници). 
Ова  средства ће се користити на основу претходно достављених захтјева власника пчелињака који 
посједују  минимално 20, а максимално 49 друштава (кошница), односно они који због недовољног 
броја друштава не могу остварити премију код Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Српске.  
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и следећу документацију: 
- Увјерење надлежног Министарства о упису у регистар пчелара и пчелињака Републике Српске 
Планирана средства за подстицај пчеларству износе 30.000 КМ. 
 

7. ПОСРЕДНИ ПОДСТИЦАЈИ ПОЉОПРИВРЕДИ 
 

У посредне подстицаје развоју пољопривредне производње планирају се провести активности: додјеле 
награда за најуспјешније пољопривреднике по областима производње са подручја Града, те  
штампање потребних материјала и финансирање стручних предавања и посјете сајмовима за 
пољопривредне произвођаче са подручја Града.  
   

7.1 Награде најуспјешнијим пољопривредним произвођачима 
 

У циљу промоције најуспјешнијих пољопривредних произвођача који у текућој години остваре највећу 
производњу и приносе, планирају се уручити  признања и новчане награде у појединачном распону  од 
100-250 КМ. (прва награда – 250,00 КМ, друга награда-150,00 КМ и трећа награда 100,00 КМ). 
Награде ће се додијелити на основу приједлога Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, 
сачињеног на основу налаза стручне службе за пољопривреду о обиму оставрене пољопривредне 
производње. 
Средстава за награде најуспјешнијим пољопривредницима за 2021. годину планирана су у износу 
5.000КМ.  
  

7.2 Остале активности 
 

Стручна предавања за пољопривреднике ове године ће се  организовати  ангажовањем 
најеминентнијих стручњака из области пољопривреде у сарадњи са стручном савјетодавном службом 
министарства, института и факултета.  
Стручне службе ће организовати посјете пољопривредника прољетном и јесењем сајму 
пољопривреде и сајму пчеларства, и то по обиму према заинтересованом броју пољопривредника. 
Пољопривредни произвођачи ће на пригодан начин бити упознати са одредбама Правилника о 
подстицајима за пољопривредну производњу са нивоа Републике Српске (министарства), у  2021. 
години, у смислу права пољопривредника и логистике коју ће давати стручна служба Града. 
Трошкови сајмова, стручних предавања и литератуте одређују се у износу од 5.000 КМ.  
 

 
7.3 Помоћи за штете у пољопривредној производњи 

 

Пољопривредним газдинствима  са подручја града Зворника која у току године претрпе штете у 
пољопривредној производњи може се одобрити новчана помоћ. 
Процјену штете утврђује надлежни ветеринар (уколико је штета настала на сточном фонду), односно 
самостални стручни сарадници увидом на лицу мјеста настале штете за остале видове штете у 
пољопривреди. 
Помоћ се може одобрити на основу захтјева пољопривредника уз који се прилаже извјештај о насталој 
штети са процијењеним износом штете. 
Максимални годишњи износ помоћи по једном пољопривредном газдинству може износити 500,00 КМ. 
Укупна средства за помоћи због штета у пољопривредној производњи утврђују се у износу од 15.000 
КМ. 
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7.4. Рефундирање трошкова газдинствима за анализу плодности земљишта 
Како би се унапредила продуктивност пољопривредне производње на подручју Града, 
пољопривредним газдинствима омогућено је да бесплатно у 2021. години изврше узорковање и 
хемијску анализу земљишта. Број узорака за које се може извршити рефундирање средстава је 
ограничен на два и то један ратарски узорак и један воћарски узорак земљишта.  
Град Зворник ће у посебном поступку изабрати овлаштену институцију за послове хемиске анализе 
земљишта. 
Износ планираних средстава за ове намјене је 5.000 КМ 

 
8. ПОДРШКА РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ 

 

8.1  Капитална улагања 
Право на подстицајна средства за побољшање конкурентности пољопривредне производње имају 
регистрована пољопривредна газдинства која у 2021. години уложе средства у изградњу капиталних 
објеката за организовање - проширење пољопривредне производње.  
Максималан износ подстицаја је 5.000 КМ по кориснику али не више од 20% вриједности улагања, а 
односи се на покриће дијела трошкова око изградње објекта. 
Корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и следећу документацију: 

- копију грађевинске или употребне  дозволе 
- копије уплата, такси и других насталих трошкова којима се доказује улагање у инвестицију. 

Износ планираних средстава за ове намјене је 10.000 КМ. 
 

8.2.   Набавка пластеника 
За набавку пластеника (конструкција, целофан, систем за наводњавање и противградна мрежа) 
пољопривредном газдинству се може одобрити субвенција до износа 50% набавне цијене, а 
максимално 1000,00 КМ. 
За ову врсту подстицаја корисник уз захтјев, поред основне, прилаже и следећу документацију: 

- доказе о инвестицији за куповину и изградњу пластеник (пореска фактура са фискалним 
рачуном) 

Износ планираних средстава за ове намјене је 10.000 КМ. 
      

8.3. Додјела пластеника и стручна обука 
Град Зворник ће редовно вршити додјелу пластеника, опреме и/или садног материјала за пластеничку 
производњу (једном годишње у сарадњи са партнерским организацијама). Поред тога ораганизоваће 
стручна предавања у складу са календаром радова у пластеничкој производњи и то најмање три пута 
годишње. 
 

8.4. Учешће Града за пројекте у руралном развоју 
На територији Босне и Херцеговине и Републике Српске одређени донатори ће и у 2021. години 
дјеловати финансијском подршком улагањем у развој пољопривреде и села. Потенцијални партнери у 
пројекту по правилу захтјевају и учешће локалне заједнице које износи од 10-50% у одређеном 
пројекту. Најчешће се пласирају средства у пројекте кроз који се остварују вишегодишњи приходи 
(воћарство, сточарство, производња у заштићеним просторима, пчеларство и слично).  
Одлуку о суфинансирању пројеката донатора, односно о финансирању пројекта од стране Града  у 
области пољопривреде  доноси Градоначелник.  
Износ планираних средстава за ове намјене је 37.000 КМ. 

 
9. ПРЕУСМЈЕРАВАЊЕ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА – РЕАЛОКАЦИЈА 

 

По искориштењу планираних средстава за различите врсте подстицаја до висине утврђене овим 
програмом на годишњем нивоу, може се вршити преусмјеравање средстава, са позиција које нису 
искориштене, на позиције остварене пољопривредне производње већ искориштене, утврђене у 
табелом прегледу овог програма.    
    

10. ПРИМЈЕНА И ОБЈАВА ПРОГРАМА 
 

У циљу транспарентности и информисања потенцијалних корисника права на подстицај овај програм 
ће се  доставити свим правним лицима из области пољопривредне производње, свим задругама и 
организаторима производње, мјесним канцеларијама, а биће доступан и на огласној табли Градске 
управе града Зворника  током периода његове примјене. Програм ће се доставити локалном радију, а  
биће доступан и на сајту Градске управе. 
 
Примјена овог програма у смислу подношења захтјева за остваривање подстицаја почиње осмог дана 
од дана објављивања у ''Службеном гласнику града Зворник'', а пријем захтјева за оставривање права 
на новчани подстицаја  трајаће до 30. новембра 2021. године. 



 7

10 . ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД 
 

Табеларни преглед Плана коришћења буџетских средстава 
 за унапређење пољопривредне производње у 2021. години 

(по врсти производње, износима по јединици мјере и укупном износу 
подстицаја за одређењу врсту пољопривредне производње) 

  
 

рб Врста подстицаја Мин. 
количина 

Премија (КМ) Планирани 
обим 

јединица 

Планирана 
средства 

(КМ) ј.м. по ј.м. 

                А. Непосредни подстицаји 
         СТОЧАРСТВО      
5.1.1 Тов јунади 5 ком. 120 500 60.000 
5.1.2 Музне грла (краве) 3 ком. 200 250 50.000 
5.1.3 Узгој приплодних  јуница  2 ком. 200 100 20.000 
5.1.4 Тов свиња 25 ком. 20 2500 50.000 
 А.1 Укупно сточарство     180.000 
               ВОЋАРСТВО      
5.2.1 Нови засади јабучастог и 

коштичавог  воћа 
100(орах и 
љешник 50) 

садница 4(8,10) 6500 30.000 

5.2.1 Нови засади јагодичастог 
воћа 

0,1ха 0,1ха 500 20 10.000 

5.2.2 Нови засад винове лозе 0,1ха 0,1ха 500 10 5.000 
 А.2 Укупно воћарство     45.000 
5.3. РАТАРСТВО,ОРГАНСКА 

ПРОИЗВОДЊА И 
ПЧЕЛАРСТВО 

     

5.3.1 Усјев соје 1ха 1ха 200 15 3.000 
 

5.4 Органска производња 1 ха 1ха 1000 5 5.000 
5.5 Развој пчеларства 20-49 кошница 10  3000 30.000 
 А.3 Повртларство, органска 

производња и пчеларство 
    38.000 

  Укупно А  (А.1+А.2+А.3)           263.000 
            Б. Посредни подстицаји и активности  

7.1 Награде за најуспјешније 
пољопривредне произвођаче         5.000 

7.2 Сајмови и стручна предавања     5.000 

7.3 Помоћ за штете у 
пољопривредној производњи     15.000 

7.4 Анализа плодности 
земљишта     5.000 

 Укупно Б     30.000 
            В. Подршка руралном развоју 

  8.1 Новчана подршка за 
капиталне инвестиције  ком. 5.000 2 10.000 

8.2 Новчана подршка за набавку 
пластеника     10.000 

8.4 Учешће Града за пројекте у 
руралном  развоју    учешће 30-50% 37.000 

       
 Укупно В     57.000 

                                                                    Укупно Б+В                                87.000 
 СВЕ УКУПНО    А+ Б+ В     350.000  

        
Предлаже се Скупштини града Зворник да након расправе, уз евентуалне допуне, усвоји Приједлог 
Програма коришћења буџетских средстава за подстицај пољопривредне производње на подручју 
града Зворник за 2021. годину. 
 
       ОБРАЂИВАЧ                                                                                                        ПРЕДЛАГАЧ 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И                                                                                 ГРАДОНАЧЕЛНИК    
 ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ                          


