
 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ 

 
Издавач: 

Скупштина општине Котор Варош 

Улица: Цара Душана бб 

Телефон: 051/784-238, 

051/784-230 

Е-mail:skupstinaokv@gmail.com 

Одговорни уредник: Снежана 

Мирковић 

Број 4/22 

Котор Варош 

18.03.2022. 

године 

Годишња претплата 80 КМ 

Жиро-рачуни: 

НЛБ Развојна банка а.д. 562-099-00018555-22 

Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. 552-038-00026828-70 

UniCredit Bank а.д. 551-012-00006601-57 

ВРСТА ПРИХОДA: 722 521 

 

1 

На основу  члана  59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске", број:  97/16, 36/19 и 61/21) и члана 67. Статута Општине Котор Варош („Службени 

гласник Општине Котор Варош" број: 10/17 и 13/21), начелник Општине Котор Варош 

доноси: 

 

ПРАВИЛНИК 

о расподјели средстава за  помоћ пољопривредним произвођачима за 2022.годину 

 

Члан 1. 

Овим правилником се регулише додјела средстава за помоћ у  примарној 

пољопривредној производњи у 2022. години за појединачна пољопривредна газдинства и 

Удружења пољопривредника која дјелују на територији општине Котор Варош: 

 

Члан 2. 

ПОМОЋ У ПРИМАРНОЈ ПОЉОПРИВРЕДИ ЋЕ СЕ ДОДИЈЕЛИТИ ЗА ПРОШИРЕЊЕ-

УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ПРОИЗВОДЊЕ НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ 

ГАЗДИНСТВИМА И ТО: 

1. Помоћ за пластеничку производњу и производњу у заштићеним просторима: 

2. Помоћ за воћарство– јабучаста, јагодичаста и виноградарска производња 

3. Помоћ за ратарску  производњу-проширење и унапрјеђење производње 

4. Помоћ у свињогојству, унапријеђење и проширење 

5. Помоћ за пољопривредне произвођаче кроз „start-up“  програм 

6. Помоћ за куповину и поправку пољопривредне механизације, 

7. Интервентне помоћи при штетама насталих у пољопривреди (мраз,лед,пожар, 

угинуће стоке и сл),  

Члан 3. 

Средства за реализацију помоћи се обезбјеђују у буџету општине Котор Варош за 

текућу годину. Одлуку о одобрењу исплате финансијских средстава доноси Начелник 

општине, на приједлог комисије. 

Висину помоћи ће одредити Комисија у сагласности са Начелником општине. 
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Члан 4. 

Основни критерији за све облике пољопривредне производње 

-да се пољопривредна производња, за коју се додјељује помоћ, налази искључиво на 

подручју општине Котор Варош; 

-да је подносилац захтјева за помоћ пољопривредне производње власник, сувласник или 

има уговор о закупу земљишта; 

-да је пољопривредни произвођач пријављен са мјестом пребивалишта у општини Котор 

Варош; 

Члан 5. 

Посебни критеријуми 

 Посебним критеријума се прописују посебни услови и евентуална потребна 

додатна документација за испуњавање услова за стицања права на помоћ. 

 

1. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОМОЋИ У ПЛАСТЕНИЧКОЈ 

ПРОИЗВОДЊИ И ПРОИЗВОДЊИ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА СУ: 

- Да се производња у заштићеном простору одвија на територији општине Котор 

Варош  

- За изградњу или куповину нових пластеника минимум површине 60 м2 

,(предрачун за куповину материјала или комплетног пластеника) 

- За адаптацију оштећених пластеника, страдалих од елементарних непогода ако 

су задесиле подручје општине Котор Варош,обавезно записник о претрпљеној 

штети 

2. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ВОЋАРСТВО: 

- Да  су засади јабуке ,шљиве и крушке на минимално 0,2 ха , 

- Да су засади јагодичастог воћа: малине, купине, јагоде,ароније, боровнице и др. 

минимално на 0,1 ха,  

- Да су засади винограда минимално на 0,1 ха  

3. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РАТАРСКУ  

ПРОИЗВОДЊУ СУ: 

- Да се сјетва ратарских обавља на минимално 0,3  ха(хектар) површине  

4. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОМОЋИ У  СВИЊОГОЈСТВУ СУ: 

- минимално 4 супрасне крмаче или назимице  

- минимално 10 грла  у тову, 

5. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОМОЋИ КРОЗ „START-UP“ 

ПРОГРАМ 

-  Укратко писмено објашњена оправданост почетних улагања у  одређену 

пољопривредну производњу као и висина средстава за почетна улагања. 

Након одобравања помоћи , прималац помоћи је дужан потписати Уговор о 

утрошку средстава и реализације истих. 

6. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОМОЋИ ПРИ КУПОВИНИ И 

ОДРЖАВАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ 

- Предрачун за куповину прикључака пољопривредне механизације 

-Предрачун износа поправке пољопривредне механизације 

7. ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПОМОЋИ  ЗА ИНТЕРВЕТНА 

СРЕДСТВА У ПОЉОПРИВРЕДИ 
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- записник општинске комисије о претрпљеној штети, као и ветеринарског или 

пољопривредног инспектора са процјењеним износом штете. 

Након одобравања помоћи , прималац помоћи је дужан потписати Уговор о 

утрошку средстава и реализације истих. 

 

Члан 6. 

Захтјев за додјелу помоћи подноси се Одјељењу за привреду.Рок за подношење 

захтјева је 30.09 текуће године. Исплата средстава вршиће се у складу са планираним 

средствима из буџета општине за  2022. годину, те зависно од броја апликаната и врсте 

пољопривредне производње, а у складу са расположивим средствима. 

Подносиоци захтјева могу да остваре помоћи само по једном основу. 

Захтјев се подноси на прописаном обрасцу, који се налази у прилогу Правилника. 

Уз захтјев се прилаже потребна документација уз обавезну документацију посебних 

критеријума (оригинал или овјерене фотокопије): 

- попуњен образац захтјева; 

- копија ЦИПС-ове личне карте; 

- копије текућег рачуна 

- потпуна документација из посебних критеријума 

 

Члан 7. 

За сваки потпун и благовремено поднесен захтјев за остваривање права на помоћ 

пољопривредне производње, Комисија је дужна да на лицу мјеста утврди чињенично 

стање и записнички констатује.Комисију чине три члана, а именује је Начелник општине. 

Одјељење за привреду у сарадњи са Комисијом ће, након запримљеног захтјева за 

помоћ и утврђивања испуњавања услова кандидата за остварена права на помоћ у складу 

са овим Правилником, предложити начелнику општине доношење Рјешења о додјели 

помоћи са утврђеном висином помоћи. 

Помоћ за пољопривредну производњу ће се додијељивати док се не потроше 

средства предвиђена за ту намјену. 

 

Члан 8. 

Корисници помоћи,носиоци газдинстава или чланови њихових домаћинстава, који 

су остварили помоћ у предходној години , не могу остварити помоћ у текућој години. 

 

Члан 9. 

За реализацију овог Правилника задужује се Одјељење за привреду у сарадњи са 

члановима именоване Комисије. 

Члан 10. 

Овај Правилник ступа на снагу 8. Дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Котор Варош“. 

 

 

Број: 06/4-33-2/22       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум : 23.02 .2022. године                                                                     Сакан Зденко,с.р. 
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ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА 

Име: 

Презиме: 

Име родитеља: 

ЈМБГ: 

Адреса: 

Контакт телефон: 

Општина Котор Варош 

Одијељење за привреду 

ПРЕДМЕТ:Пријава за додијелу помоћи у  пољопривредној производњи на подручју 

општине Котор Варош у 2022 

Обраћам Вам се са захтјевом за додјелу помоћи за: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Члан ____ Правилника о расподјели средстава за помоћ пољопривредним произвођачима 

за 2022. 

Уз захтјев прилажем сву потребну документацију прописану Правилником. 

 

Котор Варош 

Датум: _____________ 

 ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА  

_______________________ 

                                                                                                         БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ 

                                                                                                        ______________________ 
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На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“,  број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 67. Статута Општине Котор Варош 

(„Службени гласник Општине Котор Варош“, број: 10/17 и 13/21),  начелник општине,  

доноси  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

О ИМЕНОВАЊУ ОДБОРА 

ЗА ОБИЉЕЖАВАЊЕ ДАНА ОПШТИНЕ 

 

 1.Именује се одбор за обиљежавање Дана општине Котор Варош. 

 

 

 2.У Одбор се  и м е н у ј у : 

 

 *Зденко Сакан,  за предсједника, 

 *Младен Тривуновић,  за члана, 

 *Немања Кнежевић,  за члана , 

 *Игор Ковачевић,  за члана, 

 *Драган Зељковић,  за члана  

 *Слободан Јурић,  за члана,  

 * Душан Петрушић, за члана 

 *Радислав Петрушић, за члана 

 *Немања Панић, за члана, 

 *Горан Малијевић, за члана, 

 *Слободан Петровић,  за члана и 

 *Драгана Стојановић,  за члана. 

 

 3.Задатак Одбора је да изврши све организацијско-техничке припреме за 

обиљежавање Дана општине Котор Варош. 

 

  4.   Ово рјешење објавити у „Службеном  гласнику Општине  Котор Варош“. 

 

 

Број: 02-014-94/22 

Дана: 04.03.2022. године              Начелник општине 

       Зденко Сакан,дипл.инж.шум,с.р. 
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Р.бр                                                        САДРЖАЈ                                                          Стр 

 

1. Правилник о расподјели средстава за  помоћ пољопривредним 

произвођачима за 2022.годину 

     1 

2. Рјешење о именовању одбора за обиљежавање Дана општине      5 

   

   

   

      

 

 


