
POPIS PODSTICAJA U OPŠTINI DERVENTA

Fiskalni podsticaji se definišu kao „svaka porezna pogodnost sa namjernim ciljem da se utiče na (investicijsko) ponašanje preduzeća, usmjerena na konkretna preduzeća, grupacije preduzeća ili sektore“

Nefiskalni podsticaj je „svaka mjera koja nije fiskalne prirode sa namjernim ciljem da se utiče na (investiciono) ponašanje firmi, usmjerena na konkretna preduzeća, grupacije preduzeća ili sektore“ 

Drugo

Grant Kredit Obuka

Finansijski Nefinansijs

R.br. Naziv podsticaja Investicioni 

podsticaj 

D/N

Fiskalni/ 

nefiskalni
Kategorija Vrsta Cilj Pravni osnov

Zakon/ 

Podzakonski 

akt/ Sluzbena 

obavijest

Na snazi od

1. Naknada za uređenje 

gradskog 

građevinskog 

zemljišta i renta( u 

daljem tekstu: 

naknade) za pravna i 

fizička lica mogu se 

plaćati u ratama 

DA Nefiskalni Finansijski Plaćanje 

na rate
Privlačenje 

novih 

investicija i

stimulisanje 

gradnje

 Statut opštine  

Derventa(Sl. 

glasnik opštine 

Derventa, 

br.7/17), Zakon 

o uređenju 

prostora i 

građenju (Sl. 

glasnik 

RS,br.40/13, 

Akt SO-e                   april 

2018.godine

2.1.1.

Podsticaji za 

priplodnu stoku- 

Proizvodnja i uzgoj 

kvalitetno priplodnih 

steonih junica

DA Nefiskalni Finansijski Grant Unapredjenje 

i razvoj

poljoprivrene 

proizvodnje -

Poboljšani 

opšti uslovi i

kvalitet života u 

ruralnim 

oblastima 

Opštine 

 Statut opštine  

Derventa(Sl. 

glasnik opštine 

Derventa, 

br.7/17), Zakon 

o lokalnoj 

samoupravi 

Republike 

Srpske(Sl. 

glasnik 

RS,br.97/16),O

dluka o 

Akt SO-e     

Opšti akt                           

april 

2019.godine

2.1.2.

Podsticaji za 

priplodnu stoku-  

Proizvodnja i uzgoj 

kvalitetno priplodnih 

nazimica i krmača

DA 

Nefiskalni Finansijski Grant Unapredjenje 

i razvoj

poljoprivrene 

proizvodnje -

Poboljšani 

opšti uslovi i 

 Statut opštine  

Derventa(Sl. 

glasnik opštine 

Derventa, 

br.7/17), Zakon 

o lokalnoj 

samoupravi 

Republike 

Akt SO-e     

Opšti akt                           

april 

2019.godine

2.1.3. Podsticaji za 

priplodnu stoku-  

Proizvodnja i uzgoj 

kvalitetno priplodnih 

ovaca i koza starosti 

najmanje godinu 

dana 

DA Nefiskalni Finansijski Grant Unapredjenje 

i razvoj

poljoprivrene 

proizvodnje -

Poboljšani 

opšti uslovi i 

 Statut opštine  

Derventa(Sl. 

glasnik opštine 

Derventa, 

br.7/17), Zakon 

o lokalnoj 

samoupravi 

Republike 

Akt SO-e     

Opšti akt                           

april 

2019.godine

2.1.4. Nabavka kvalitetno 

priplodnih steonih 

junica po potpisanom 

Sporazumu  između 

Načelnika opštine i 

Ministarstva 

poljoprivrede, 

šumarstva i 

vodoprivrede – 

Jedinica za 

koordinaciju 

poljoprivrednih 

projekata u 

DA Nefiskalni Finansijski Grant Unapredjenje 

i razvoj

poljoprivrene 

proizvodnje -

Poboljšani 

opšti uslovi i

kvalitet života u 

ruralnim 

oblastima 

Opštine 

Derventa.

 Statut opštine  

Derventa(Sl. 

glasnik opštine 

Derventa, 

br.7/17), Zakon 

o lokalnoj 

samoupravi 

Republike 

Srpske(Sl. 

glasnik 

RS,br.97/16),O

dluka o 

usvajanju 

Akt SO-e     

Opšti akt                           

april 

2019.godine

2.1.5.

Podsticaj za

proizvodnju mesa: a)

Tov junadi 

DA Nefiskalni Finansijski Grant Unapredjenje 

i razvoj

poljoprivrene 

proizvodnje -

Poboljšani 

opšti uslovi i 

 Statut opštine  

Derventa(Sl. 

glasnik opštine 

Derventa, 

br.7/17), Zakon 

o lokalnoj 

samoupravi 

Republike 

Akt SO-e     

Opšti akt                           

april 

2019.godine

2.1.6.

Podsticaj za

proizvodnju mesa: b)

Tov svinja

DA Nefiskalni Finansijski Grant Unapredjenje 

i razvoj

poljoprivrene 

proizvodnje -

Poboljšani 

opšti uslovi i 

 Statut opštine  

Derventa(Sl. 

glasnik opštine 

Derventa, 

br.7/17), Zakon 

o lokalnoj 

samoupravi 

Republike 

Akt SO-e     

Opšti akt                           

april 

2019.godine

2. Podsticaji za poljoprivrednu proizvodnju

Poresko smanjenje Poreska olaksica na investicije

Plaćanje na rate Oslobađanje od plaćanja

Finansijski (grant, kredit, garancija, Regulatorne privilegije Raspolozivost infrastrukture

Kategorija

Fiskalni

Nefiskalni

Vrsta podsticaja

Poreska olaksica



2.1.7.

Podsticaj za

proizvodnju mesa: v)

Tov pilića

DA Nefiskalni Finansijski Grant Unapredjenje 

i razvoj

poljoprivrene 

proizvodnje -

Poboljšani 

opšti uslovi i 

 Statut opštine  

Derventa(Sl. 

glasnik opštine 

Derventa, 

br.7/17), Zakon 

o lokalnoj 

samoupravi 

Republike 

Akt SO-e     

Opšti akt                           

april 

2019.godine

2.1.8. Podsticaji u 

stočarstvu Podsticaji 

za proizvodnju 

mlijeka (muzna grla)

DA Nefiskalni Finansijski Grant Unapredjenje 

i razvoj

poljoprivrene 

proizvodnje -

Poboljšani 

opšti uslovi i 

 Statut opštine  

Derventa(Sl. 

glasnik opštine 

Derventa, 

br.7/17), Zakon 

o lokalnoj 

samoupravi 

Republike 

Akt SO-e     

Opšti akt                           

april 

2019.godine

2.1.9.

 Podsticaj formiranju 

mini farmi

DA Nefiskalni Finansijski Grant Unapredjenje 

i razvoj

poljoprivrene 

proizvodnje -

Poboljšani 

opšti uslovi i 

 Statut opštine  

Derventa(Sl. 

glasnik opštine 

Derventa, 

br.7/17), Zakon 

o lokalnoj 

samoupravi 

Republike 

Akt SO-e     

Opšti akt                           

april 

2019.godine

2.1.10.

 Podsticaj pčelarskoj 

proizvodnji 

DA Nefiskalni Finansijski Grant Unapredjenje 

i razvoj

poljoprivrene 

proizvodnje -

Poboljšani 

opšti uslovi i 

 Statut opštine  

Derventa(Sl. 

glasnik opštine 

Derventa, 

br.7/17), Zakon 

o lokalnoj 

samoupravi 

Republike 

Akt SO-e     

Opšti akt                           

april 

2019.godine

2.1.11.

Podsticaj specifičnoj

vrsti poljoprivredne

proizvodnje

DA Nefiskalni Finansijski Grant Unapredjenje 

i razvoj

poljoprivrene 

proizvodnje -

Poboljšani 

opšti uslovi i 

 Statut opštine  

Derventa(Sl. 

glasnik opštine 

Derventa, 

br.7/17), Zakon 

o lokalnoj 

samoupravi 

Republike 

Akt SO-e     

Opšti akt                           

april 

2019.godine

2.1.12.

 Podsticaj za uzgoj i 

proizvodnju ribe 

DA Nefiskalni Finansijski Grant Unapredjenje 

i razvoj

poljoprivrene 

proizvodnje -

Poboljšani 

opšti uslovi i 

 Statut opštine  

Derventa(Sl. 

glasnik opštine 

Derventa, 

br.7/17), Zakon 

o lokalnoj 

samoupravi 

Republike 

Akt SO-e     

Opšti akt                           

april 

2019.godine

2.2.1.

 Podsticaj za 

ljekovito,aromatično, 

začinsko i 

industrijsko bilje i 

heljdu

DA Nefiskalni Finansijski Grant Unapredjenje 

i razvoj

poljoprivrene 

proizvodnje -

Poboljšani 

opšti uslovi i 

 Statut opštine  

Derventa(Sl. 

glasnik opštine 

Derventa, 

br.7/17), Zakon 

o lokalnoj 

samoupravi 

Republike 

Akt SO-e     

Opšti akt                           

april 

2019.godine

2.2.2.

     Podsticaj za 

proizvodnju povrća i 

cvijeća u zatvorenim 

prostorima i na 

otvorenom

DA Nefiskalni Finansijski Grant Unapredjenje 

i razvoj

poljoprivrene 

proizvodnje -

Poboljšani 

opšti uslovi i 

 Statut opštine  

Derventa(Sl. 

glasnik opštine 

Derventa, 

br.7/17), Zakon 

o lokalnoj 

samoupravi 

Republike 

Akt SO-e     

Opšti akt                           

april 

2019.godine

2.2.3.

      Podsticaj za 

organsku proizvodnju

DA Nefiskalni Finansijski Grant Unapredjenje 

i razvoj

poljoprivrene 

proizvodnje -

Poboljšani 

opšti uslovi i 

 Statut opštine  

Derventa(Sl. 

glasnik opštine 

Derventa, 

br.7/17), Zakon 

o lokalnoj 

samoupravi 

Republike 

Akt SO-e     

Opšti akt                           

april 

2019.godine

3.1.
    Podrška 

dugoročnom razvoju-

      Investicije u 

biljnoj proizvodnji – 

izgradnja plastenika i 

staklenika

DA Nefiskalni Finansijski Grant Unapredjenje 

i razvoj

poljoprivrene 

proizvodnje -

Poboljšani 

opšti uslovi i 

 Statut opštine  

Derventa(Sl. 

glasnik opštine 

Derventa, 

br.7/17), Zakon 

o lokalnoj 

samoupravi 

Republike 

Akt SO-e     

Opšti akt                           

april 

2019.godine

3.2.1.
    Podrška 

dugoročnom razvoju-

Podizanje 

višegodišnjih zasada 

Jabučasto i koštičavo 

voće 

DA Nefiskalni Finansijski Grant Unapredjenje 

i razvoj

poljoprivrene 

proizvodnje -

Poboljšani 

opšti uslovi i 

 Statut opštine  

Derventa(Sl. 

glasnik opštine 

Derventa, 

br.7/17), Zakon 

o lokalnoj 

samoupravi 

Republike 

Akt SO-e     

Opšti akt                           

april 

2019.godine



3.2.2.

Podrška dugoročnom 

razvoju-Podizanje 

višegodišnjih zasada  

Jagodičasto i 

bobičasto voće 

DA Nefiskalni Finansijski Grant Unapredjenje 

i razvoj

poljoprivrene 

proizvodnje -

Poboljšani 

opšti uslovi i 

 Statut opštine  

Derventa(Sl. 

glasnik opštine 

Derventa, 

br.7/17), Zakon 

o lokalnoj 

samoupravi 

Republike 

Akt SO-e     

Opšti akt                           

april 

2019.godine

3.2.3.

Podrška dugoročnom 

razvoju-Podizanje 

višegodišnjih zasada  

Vinova loza   

DA Nefiskalni Finansijski Grant Unapredjenje 

i razvoj

poljoprivrene 

proizvodnje -

Poboljšani 

opšti uslovi i 

 Statut opštine  

Derventa(Sl. 

glasnik opštine 

Derventa, 

br.7/17), Zakon 

o lokalnoj 

samoupravi 

Republike 

Akt SO-e     

Opšti akt                           

april 

2019.godine

3.3.

Podrška dugoročnom 

razvoju-Nabavka 

proizvodno-

tehnološke opreme

DA Nefiskalni Finansijski Grant Unapredjenje 

i razvoj

poljoprivrene 

proizvodnje -

Poboljšani 

opšti uslovi i 

 Statut opštine  

Derventa(Sl. 

glasnik opštine 

Derventa, 

br.7/17), Zakon 

o lokalnoj 

samoupravi 

Republike 

Akt SO-e     

Opšti akt                           

april 

2019.godine

4.1. Korišćenje sredstava 

od naknade za 

promjenu namjene 

poljoprivrednog 

zemljišta i zakupa 

poljoprivrednog 

zemljišta u svojini 

Republike Srpske- 

Osposobljavanje 

degradiranih 

,neplodnih i 

DA Nefiskalni Finansijski Grant Unapredjenje 

i razvoj

poljoprivrene 

proizvodnje -

Poboljšani 

opšti uslovi i

kvalitet života u 

ruralnim 

oblastima 

 Statut opštine  

Derventa(Sl. 

glasnik opštine 

Derventa, 

br.7/17), Zakon 

o lokalnoj 

samoupravi 

Republike 

Srpske(Sl. 

glasnik 

RS,br.97/16),O

Akt SO-e     

Opšti akt                           

april 

2019.godine

4.2. Korišćenje sredstava 

od naknade za 

promjenu namjene 

poljoprivrednog 

zemljišta i zakupa 

poljoprivrednog 

zemljišta u svojini 

Republike Srpske-

Melioracije 

poljoprivrednog 

zemljišta slabijeg 

DA Nefiskalni Finansijski Grant Unapredjenje 

i razvoj

poljoprivrene 

proizvodnje -

Poboljšani 

opšti uslovi i

kvalitet života u 

ruralnim 

oblastima 

Opštine 

 Statut opštine  

Derventa(Sl. 

glasnik opštine 

Derventa, 

br.7/17), Zakon 

o lokalnoj 

samoupravi 

Republike 

Srpske(Sl. 

glasnik 

RS,br.97/16),O

Akt SO-e     

Opšti akt                           

april 

2019.godine

4.3.
Korišćenje sredstava 

od naknade za 

promjenu namjene 

poljoprivrednog 

zemljišta i zakupa 

poljoprivrednog 

zemljišta u svojini 

Republike Srpske-

Ispitivanje kvaliteta 

zemljišta

DA Nefiskalni Finansijski Grant Unapredjenje 

i razvoj

poljoprivrene 

proizvodnje -

Poboljšani 

opšti uslovi i

kvalitet života u 

ruralnim 

oblastima 

Opštine 

 Statut opštine  

Derventa(Sl. 

glasnik opštine 

Derventa, 

br.7/17), Zakon 

o lokalnoj 

samoupravi 

Republike 

Srpske(Sl. 

glasnik 

RS,br.97/16),O

Akt SO-e     

Opšti akt                           

april 

2019.godine

5.

 Podrška  

sufinansiranju 

projekata u 

poljoprivredi

DA Nefiskalni Finansijski Grant Unapredjenje 

i razvoj

poljoprivrene 

proizvodnje -

Poboljšani 

opšti uslovi i

kvalitet života u 

ruralnim 

oblastima 

Opštine 

 Statut opštine  

Derventa(Sl. 

glasnik opštine 

Derventa, 

br.7/17), Zakon 

o lokalnoj 

samoupravi 

Republike 

Srpske(Sl. 

glasnik 

RS,br.97/16),O

Akt SO-e     

Opšti akt                           

april 

2019.godine

6. Podrška edukaciji 

poljoprivrednih 

proizvođača , 

organizovanje  

izložbi, seminara i 

sajmova, troškovi 

medija i troškovi 

rada komisije za 

davanje u zakup 

poljoprivrednog 

zemljišta u 

vlasništvu Republike 

Srpske

DA Nefiskalni Finansijski Obuka Unapredjenje 

i razvoj

poljoprivrene 

proizvodnje -

Poboljšani 

opšti uslovi i

kvalitet života u 

ruralnim 

oblastima 

Opštine 

Derventa.

 Statut opštine  

Derventa(Sl. 

glasnik opštine 

Derventa, 

br.7/17), Zakon 

o lokalnoj 

samoupravi 

Republike 

Srpske(Sl. 

glasnik 

RS,br.97/16),O

dluka o 

usvajanju 

Akt SO-e     

Opšti akt                           

april 

2019.godine



Fiskalni podsticaji se definišu kao „svaka porezna pogodnost sa namjernim ciljem da se utiče na (investicijsko) ponašanje preduzeća, usmjerena na konkretna preduzeća, grupacije preduzeća ili sektore“

Nefiskalni podsticaj je „svaka mjera koja nije fiskalne prirode sa namjernim ciljem da se utiče na (investiciono) ponašanje firmi, usmjerena na konkretna preduzeća, grupacije preduzeća ili sektore“ 

Drugo

Drugo

Kriteriji za dodjelu
Generalni/

Sektorski

Da li uključuje 

direktni ili 

indirektni 

transfer 

sredstava

Institucija 

koja 

dodjeljuje 

podsticaj

Institucija 

koja 

sprovodi 

proceduru

Kontakt 

informacije 

odjeljenja 

Planirana 

sredstva 

za 2019 

(KM)

Naknada za uređenje 

gradskog 

građevinskog 

zemljišta i renta( u 

daljem tekstu: 

naknade) za pravna i 

fizička lica mogu se 

plaćati u ratama , na 

period  do tri godine, 

ukoliko je ukupan 

Generalni n/p Opština 

Derventa

Opština 

Derventa-

Odjeljenje 

za prostorno 

uređenje 

opštine 

Derventa

telefon:  

053/315-171  e-

mail: 

prostorno.derv

@gmail.com 

n/p

Generalni kriteriji: 

Opšti uslovi za 

ostvarivanje prava na 

korišćenje 

podsticajnih sredstava 

korisnika:1. Da imaju 

prebivalište, odnosno 

sjedište na području 

opštine Derventa i da 

poljoprivrednu 

proizvodnju obavljaju 

na teritoriji opštine 

sektorski direktni Opština 

Derventa

Opština 

Derventa-

Odjeljenje 

za privredu i 

društvene 

djelatnosti

telefon:053/31

5-170  e-

mail:derv.pri@

gmail.com 

Ukupan 

iznos 

podsticajni

h sredstava 

za 

podsticaje  

navedene 

pod 

tačkama 

2.1.1. do 

2.1.12. je 

do Generalni kriteriji:  

Opšti uslovi za 

ostvarivanje prava na 

korišćenje 

podsticajnih sredstava 

korisnika:1. Da imaju 

prebivalište, odnosno 

sjedište na području 

sektorski direktni Opština 

Derventa

Opština 

Derventa-

Odjeljenje 

za privredu i 

društvene 

djelatnosti

telefon:053/31

5-170  e-

mail:derv.pri@

gmail.com 

Ukupan 

iznos 

podsticajni

h sredstava 

za 

podsticaje  

navedene 

pod Generalni kriterij: 

Opšti uslovi za 

ostvarivanje prava na 

korišćenje 

podsticajnih sredstava 

korisnika:1. Da imaju 

prebivalište, odnosno 

sjedište na području 

sektorski direktni Opština 

Derventa

Opština 

Derventa-

Odjeljenje 

za privredu i 

društvene 

djelatnosti

telefon:053/31

5-170  e-

mail:derv.pri@

gmail.com 

Ukupan 

iznos 

podsticajni

h sredstava 

za 

podsticaje  

navedene 

pod Generalni kriterij: 

Opšti uslovi za 

ostvarivanje prava na 

korišćenje 

podsticajnih sredstava 

korisnika:1. Da imaju 

prebivalište, odnosno 

sjedište na području 

opštine Derventa i da 

poljoprivrednu 

proizvodnju obavljaju 

na teritoriji opštine 

Derventa

sektorski direktni Opština 

Derventa

Opština 

Derventa-

Odjeljenje 

za privredu i 

društvene 

djelatnosti

telefon:053/31

5-170  e-

mail:derv.pri@

gmail.com 

Ukupan 

iznos 

podsticajni

h sredstava 

za 

podsticaje  

navedene 

pod 

tačkama 

2.1.1. do 

2.1.12. je 

do 

270.000,00 
Generalni kriterij: 

Opšti uslovi za 

ostvarivanje prava na 

korišćenje 

podsticajnih sredstava 

korisnika:1. Da imaju 

prebivalište, odnosno 

sjedište na području 

sektorski direktni Opština 

Derventa

Opština 

Derventa-

Odjeljenje 

za privredu i 

društvene 

djelatnosti

telefon:053/31

5-170  e-

mail:derv.pri@

gmail.com 

Ukupan 

iznos 

podsticajni

h sredstava 

za 

podsticaje  

navedene 

pod Generalni kriterij: 

Opšti uslovi za 

ostvarivanje prava na 

korišćenje 

podsticajnih sredstava 

korisnika:1. Da imaju 

prebivalište, odnosno 

sjedište na području 

sektorski direktni Opština 

Derventa

Opština 

Derventa-

Odjeljenje 

za privredu i 

društvene 

djelatnosti

telefon:053/31

5-170  e-

mail:derv.pri@

gmail.com 

Ukupan 

iznos 

podsticajni

h sredstava 

za 

podsticaje  

navedene 

pod 

2. Podsticaji za poljoprivrednu proizvodnju

Savjetodavne usluge



Generalni kriterij: 

Opšti uslovi za 

ostvarivanje prava na 

korišćenje 

podsticajnih sredstava 

korisnika:1. Da imaju 

prebivalište, odnosno 

sjedište na području 

sektorski direktni Opština 

Derventa

Opština 

Derventa-

Odjeljenje 

za privredu i 

društvene 

djelatnosti

telefon:053/31

5-170  e-

mail:derv.pri@

gmail.com 

Ukupan 

iznos 

podsticajni

h sredstava 

za 

podsticaje  

navedene 

pod Generalni kriterij: 

Opšti uslovi za 

ostvarivanje prava na 

korišćenje 

podsticajnih sredstava 

korisnika:1. Da imaju 

prebivalište, odnosno 

sjedište na području 

sektorski direktni Opština 

Derventa

Opština 

Derventa-

Odjeljenje 

za privredu i 

društvene 

djelatnosti

telefon:053/31

5-170  e-

mail:derv.pri@

gmail.com 

Ukupan 

iznos 

podsticajni

h sredstava 

za 

podsticaje  

navedene 

pod Generalni kriterij: 

Opšti uslovi za 

ostvarivanje prava na 

korišćenje 

podsticajnih sredstava 

korisnika:1. Da imaju 

prebivalište, odnosno 

sjedište na području 

Ukupan 

iznos 

podsticajni

h sredstava 

za 

podsticaje  

navedene 

pod Generalni kriterij: 

Opšti uslovi za 

ostvarivanje prava na 

korišćenje 

podsticajnih sredstava 

korisnika:1. Da imaju 

prebivalište, odnosno 

sjedište na području 

sektorski direktni Opština 

Derventa

Opština 

Derventa-

Odjeljenje 

za privredu i 

društvene 

djelatnosti

telefon:053/31

5-170  e-

mail:derv.pri@

gmail.com 

Ukupan 

iznos 

podsticajni

h sredstava 

za 

podsticaje  

navedene 

pod Generalni kriterij: 

Opšti uslovi za 

ostvarivanje prava na 

korišćenje 

podsticajnih sredstava 

korisnika:1. Da imaju 

prebivalište, odnosno 

sjedište na području 

sektorski direktni Opština 

Derventa

Opština 

Derventa-

Odjeljenje 

za privredu i 

društvene 

djelatnosti

telefon:053/31

5-170  e-

mail:derv.pri@

gmail.com 

Ukupan 

iznos 

podsticajni

h sredstava 

za 

podsticaje  

navedene 

pod Generalni kriterij: 

Opšti uslovi za 

ostvarivanje prava na 

korišćenje 

podsticajnih sredstava 

korisnika:1. Da imaju 

prebivalište, odnosno 

sjedište na području 

sektorski direktni Opština 

Derventa

Opština 

Derventa-

Odjeljenje 

za privredu i 

društvene 

djelatnosti

telefon:053/31

5-170  e-

mail:derv.pri@

gmail.com 

Ukupan 

iznos 

podsticajni

h sredstava 

za 

podsticaje  

navedene 

pod Generalni kriterij: 

Opšti uslovi za 

ostvarivanje prava na 

korišćenje 

podsticajnih sredstava 

korisnika:1. Da imaju 

prebivalište, odnosno 

sjedište na području 

sektorski direktni Opština 

Derventa

Opština 

Derventa-

Odjeljenje 

za privredu i 

društvene 

djelatnosti

telefon:053/31

5-170  e-

mail:derv.pri@

gmail.com 

Ukupan 

iznos 

podsticajni

h sredstava 

za 

podsticaje  

navedene 

pod Generalni kriterij: 

Opšti uslovi za 

ostvarivanje prava na 

korišćenje 

podsticajnih sredstava 

korisnika:1. Da imaju 

prebivalište, odnosno 

sjedište na području 

sektorski direktni Opština 

Derventa

Opština 

Derventa-

Odjeljenje 

za privredu i 

društvene 

djelatnosti

telefon:053/31

5-170  e-

mail:derv.pri@

gmail.com 

Ukupan 

iznos 

podsticajni

h sredstava 

za 

podsticaje  

navedene 

pod Generalni kriterij: 

Opšti uslovi za 

ostvarivanje prava na 

korišćenje 

podsticajnih sredstava 

korisnika:1. Da imaju 

prebivalište, odnosno 

sjedište na području 

sektorski direktni Opština 

Derventa

Opština 

Derventa-

Odjeljenje 

za privredu i 

društvene 

djelatnosti

telefon:053/31

5-170  e-

mail:derv.pri@

gmail.com 

Ukupan 

iznos 

podsticajni

h sredstava 

za 

podsticaje  

navedene 

pod Generalni kriterij: 

Opšti uslovi za 

ostvarivanje prava na 

korišćenje 

podsticajnih sredstava 

korisnika:1. Da imaju 

prebivalište, odnosno 

sjedište na području 

sektorski direktni Opština 

Derventa

Opština 

Derventa-

Odjeljenje 

za privredu i 

društvene 

djelatnosti

telefon:053/31

5-170  e-

mail:derv.pri@

gmail.com 

Ukupan 

iznos 

podsticajni

h sredstava 

za 

podsticaje  

navedene 

pod Generalni kriterij: 

Opšti uslovi za 

ostvarivanje prava na 

korišćenje 

podsticajnih sredstava 

korisnika:1. Da imaju 

prebivalište, odnosno 

sjedište na području 

sektorski direktni Opština 

Derventa

Opština 

Derventa-

Odjeljenje 

za privredu i 

društvene 

djelatnosti

telefon:053/31

5-170  e-

mail:derv.pri@

gmail.com 

Ukupan 

iznos 

podsticajni

h sredstava 

za 

podsticaje  

navedene 

pod 



Generalni kriterij: 

Opšti uslovi za 

ostvarivanje prava na 

korišćenje 

podsticajnih sredstava 

korisnika:1. Da imaju 

prebivalište, odnosno 

sjedište na području 

sektorski direktni Opština 

Derventa

Opština 

Derventa-

Odjeljenje 

za privredu i 

društvene 

djelatnosti

telefon:053/31

5-170  e-

mail:derv.pri@

gmail.com 

Ukupan 

iznos 

podsticajni

h sredstava 

za 

podsticaje  

navedene 

pod Generalni kriterij: 

Opšti uslovi za 

ostvarivanje prava na 

korišćenje 

podsticajnih sredstava 

korisnika:1. Da imaju 

prebivalište, odnosno 

sjedište na području 

sektorski direktni Opština 

Derventa

Opština 

Derventa-

Odjeljenje 

za privredu i 

društvene 

djelatnosti

telefon:053/31

5-170  e-

mail:derv.pri@

gmail.com 

Ukupan 

iznos 

podsticajni

h sredstava 

za 

podsticaje  

navedene 

pod Generalni kriterij: 

Opšti uslovi za 

ostvarivanje prava na 

korišćenje 

podsticajnih sredstava 

korisnika:1. Da imaju 

prebivalište, odnosno 

sjedište na području 

sektorski direktni Opština 

Derventa

Opština 

Derventa-

Odjeljenje 

za privredu i 

društvene 

djelatnosti

telefon:053/31

5-170  e-

mail:derv.pri@

gmail.com 

Ukupan 

iznos 

podsticajni

h sredstava 

za 

podsticaje  

navedene 

pod Generalni kriterij: 

Opšti uslovi za 

ostvarivanje prava na 

korišćenje 

podsticajnih sredstava 

korisnika:1. Da imaju 

prebivalište, odnosno 

sjedište na području 

opštine Derventa i da 

poljoprivrednu 

proizvodnju obavljaju 

sektorski direktni Opština 

Derventa

Opština 

Derventa-

Odjeljenje 

za privredu i 

društvene 

djelatnosti

telefon:053/31

5-170  e-

mail:derv.pri@

gmail.com 

Ukupan 

iznos za 

podsticajni

h sredstava 

za 

podticaje  

navedene 

pod 

tačkama 

4.1. do 4.3. 

je do Generalni kriterij: 

Opšti uslovi za 

ostvarivanje prava na 

korišćenje 

podsticajnih sredstava 

korisnika:1. Da imaju 

prebivalište, odnosno 

sjedište na području 

opštine Derventa i da 

poljoprivrednu 

proizvodnju obavljaju 

sektorski direktni Opština 

Derventa

Opština 

Derventa-

Odjeljenje 

za privredu i 

društvene 

djelatnosti

telefon:053/31

5-170  e-

mail:derv.pri@

gmail.com 

Ukupan 

iznos za 

podsticajni

h sredstava 

za 

podticaje  

navedene 

pod 

tačkama 

4.1. do 4.3. 

je do 

Generalni kriterij: 

Opšti uslovi za 

ostvarivanje prava na 

korišćenje 

podsticajnih sredstava 

korisnika:1. Da imaju 

prebivalište, odnosno 

sjedište na području 

opštine Derventa i da 

poljoprivrednu 

proizvodnju obavljaju 

sektorski direktni Opština 

Derventa

Opština 

Derventa-

Odjeljenje 

za privredu i 

društvene 

djelatnosti

telefon:053/31

5-170  e-

mail:derv.pri@

gmail.com 

Ukupan 

iznos za 

podsticajni

h sredstava 

za 

podticaje  

navedene 

pod 

tačkama 

4.1. do 4.3. 

je do 

Generalni kriterij: 

Opšti uslovi za 

ostvarivanje prava 

na korišćenje 

podsticajnih 

sredstava 

korisnika:1. Da 

imaju prebivalište, 

odnosno sjedište na 

području opštine 

sektorski direktni Opština 

Derventa

Opština 

Derventa-

Odjeljenje 

za privredu i 

društvene 

djelatnosti

telefon:053/31

5-170  e-

mail:derv.pri@

gmail.com 

do 

35.000,00 

KM

Generalni kriterij: 

Opšti uslovi za 

ostvarivanje prava na 

korišćenje 

podsticajnih sredstava 

korisnika:1. Da imaju 

prebivalište, odnosno 

sjedište na području 

opštine Derventa i da 

poljoprivrednu 

proizvodnju obavljaju 

na teritoriji opštine 

Derventa

sektorski direktni Opština 

Derventa

Opština 

Derventa-

Odjeljenje 

za privredu i 

društvene 

djelatnosti

telefon:053/31

5-170  e-

mail:derv.pri@

gmail.com 

do 

2.300,00 

KM


