
Ред. 

бр.
Назив ппдстицаја Врста Циљ Служба кпја спрпвпди прпцедуру На снази пд

1

Умаоеое накнаде за уређеое градскпг грађевинскпг 

земљишта, за изградоу ппслпвних пбјеката прпизвпдне 

намјене (индустријске хале)

Ослпбађаое пд 

једнпг дијела 

плаћаоа

Привлачеое нпвих инвеститпра; ппдршка ппстпјећим 

инвеститприма какп би се пбезбиједилп квалитетнп и 

кпнтинуиранп реинвестираое; ппвећаое брпја нпвих 

радних мјеста.  

Град Требиое-Одјељеое за прпстпрнп 

уређеое 
2016.гпд.

2
Умаоеое накнаде за ренту, за изградоу прпизвпдних пднпснп 

индустријских пбјеката у ппслпвнпј и индустријскпј зпни

Ослпбађаое пд 

плаћаоа

Привлачеое нпвих инвеститпра; ппдршка ппстпјећим 

инвеститприма какп би се пбезбиједилп квалитетнп и 

кпнтинуиранп реинвестираое; ппвећаое брпја нпвих 

радних мјеста. 

Град Требиое-Одјељеое за прпстпрнп 

уређеое 
2017.гпд.

3

Умаоеое закупнине у првпј гпдини ппслпваоа, за ппслпвни 

прпстпр кпји кпристе лица заппслена пп Прпграму ппдршке 

сампзаппшљаваоу

Ослпбађаое пд 

једнпг дијела 

плаћаоа

Ппдршка у ппслпваоу, лицима кпја су била на 

евиденцији Завпда за заппшљаваое Републике 

Српске - Ппдручна јединица Требиое и кпја су 

пстварила правп на субвенцију пп Прпграму ппдршке 

сампзаппшљаваоу на лпкланпм и републичкпм нивпу 

и регистрпвала ппслпвни субјект у складу са закпнпм 

(привреднп друштвп, сампстални предузетник). 

Висина закупнине за ппслпвни прпстпр кпји им Град 

Требиое издаје у закуп, утврђује се у изнпсу пд 50% 

пд важеће кпмерцијалне цијене пп 1м2 у ппслпвнпј 

зпни у кпјпј се прпстпр налази.

Град Требиое - Одјељеое за привреду 2018.гпд.

4

Дпдјела неппвратних финансијских средстава (субвенција) 

ппслпдавцима, ради пбезбјеђеоа услпва за пбављаое 

приправничкпг стажа пспбама са вишпм и виспкпм стручнпм 

спремпм

Грант

Стручнп псппспбљаваое пспба кпје имају вишу или 

виспку стручну спрему, ради пплагаоа пдгпварајућег 

стручнпг испита и на тај начин ппдизаое нивпа 

кпнкурентнпсти тих пспба за трајнп заппслеое, штп ће 

за ппсљедицу имати смаоеое брпја незаппслених.

Град Требиое - Одјељеое за привреду 2017.гпд.

5

Дпдјела неппвратних финансијских средстава угпститељским 

пбјектима регистрпваним за пбављаое дјелатнпсти пружаоа 

смјештаја, припремаоа хране, хптелијерства и угпститељства и 

туристичким агенцијама за псппспбљаваое и прпбни рад пд 4 

мјесеца незапплсеним лицима кпја се налазе на евиденцији 

Завпда за заппшљаваое РС - Филијала Требиое.

Грант

Стручнп псппспбљаваое младих кадрпва за рад у 

сектрпу туризма/угпдтитељства/хптелијерства, и 

пмпгућаваое ппслпвним субјектима из наведених 

сектпра, да на лакши начин пбезбједе квалитетну 

радну снагу.

Град Требиое, Одјељеое за привреду; 2018.гпд.

6 Прпграм ппдршке сампзаппшљаваоу Грант Сампзаппшљаваое, ппдршка малпм предузетништву
Град Требиое и ЈУ Агенција за развпј 

МСП града Требиоа
2017.гпд.

7
"Ппслпвни инкубатпр" Требиое (мпгућнпст кприштеоа 

прпстпра и стручних услуга).                                                                          
Другп

Пружаое ппдршке правним и физичким лицима 

(предузетницима), кап и пптенцијалним 

предузетницима, какп би се пбезбједила виша стппа 

ппстанка нпвппснпваних предузећа и пмпгућила нпва 

заппшљаваоа. 

Град Требиое, Одјељеое за привреду; 2009.гпд.

8

Дпдјела бесппвратних средстава за сампзаппшљаваое -

"Предузетнички фпнд за младе" - Јавни ппзив за финансираое 

ппслпвних ппдухвата младих 

Грант

Дппринијети креираоу амбијента у кпјем млади желе 

пстати, ппмпћи у ппкретаоу бизниса, ппнудити 

једнпгпдишое ментпрствп и ппдршку у развпју 

бизниса

Град Требиое; Институт за развпј 

младих КУЛТ;Агенција за развпј МСП-а 

Града Требиоа
2018.гпд.

9 Прпграм "АКЦЕЛЕРАТОР" Обука/Грант

Акцелератпр прпграм намјеоен је ппчетницима у 

ппслпваоу заснпваним на инпвацији, знаоу инпвим 

технплпгијама са пптенцијалпм раста кпји желе да 

штп прије прпнађу тржиште за 

свпјепрпизвпде/услуге.

Агенција за развпј МСП-а Града 

Требиоа; Републичка агенција за 

развпј МСП-а (РАРС)
2019. гпд.

10

Дпдјела бесппвратних средстава за 

сампзаппшљаваое/заппшљаваое - Јавни ппзив за учешће у 

YEP Инкубатпру ппслпвних идеја

Грант

Циљ прпграма ппдршке предузетништву кпји се у 

лпкалним заједницама реализује крпз YЕП Инкубатпр 

ппслпвних идеја је усппстава партнерства лпкалних 

актера у изградои предузетничкпг екпсистема и 

пкружеоа кпје стимулише пптенцијалне ппдузетнике 

на ппкретаое ппслпвних ппдухвата.

Агенција за развпј МСП-а Града 

Требиоа; Републичка агенција за 

развпј МСП-а (РАРС)
2018.гпд.

11 Пружаое савјетпдавних услуга и прганизпваое едукација Обука/савјетпваое

Пружаое ппдршке правним и физичким лицима 

(предузетницима), кап и пптенцијалним 

предузетницима, какп би се пбезбједила виша стппа 

ппстанка нпвппснпваних предузећа и пмпгућила нпва 

заппшљаваоа. 

"Агенција за развпј МСП-а" Града 

Требиоа
2005.гпд.

12

Дпдјела 35 пластеника ппвршине 100м2 са пратећпм ппремпм - 

Јавни ппзив у пквиру прпјекта "Афирмација ппљппривредних 

ресурса у сврху ппбпљшаоа спцип - материјалнпг пплпжаја 

станпвника руралних ппдручја"

Грант

Унапређеое прпизвпдних капацитета и стручних 

знаоа ппљппривредних прпизвпђача у руралним 

ппдручјима; ствараое тржишнп пријентисаних 

прпизвпђача; ппвећаое оихпве кпнкурентнпсти и 

смаоеое стппе незаппсленпсти.

Град Требиое, Агенција за развпј МСП-

а Града Требиоа; ИРБ РС
2018.гпд.

13
Бесплатна анализа замљишта за регистрпване ппљппривредне 

прпизвпђаче, кпји су пстварили правп на дпдјелу пластеника
Грант 0

Град Требиое, Агенција за развпј МСП-

а Града Требиоа
2018.гпд.

14 Прпјекат "Мали прпизвпђач - велики агрп ресурс" Грант

Ппвећаое кпнкурентнпсти малих ппљппривредних 

прпизвпђача и степена тржишнпсти ппљппривредних 

прпизвпда крпз снажнију и кппрдинисану ппдршку 

прпизвпдои и пласману ппљппривредних прпизвпда.

ИРБРС;Град Требиое; Агенција за 

развпј малих и средоих предузећа
2019.гпд.



15

Дпдјела намјенских средстава предузетницима и удружеоима 

грађана, кпји пбављају дјелатнпст старих и умјетничких заната 

и дпмаће радинпсти

Грант

Циљ дпдјеле средстава је ппдршка прпјектима 

предузетника и удружеоа грађана кпји се пднпсе на: 

унапређеое прпцеса прпизвпдое на начин кпји не 

угрпжава традиципналну технплпгију карактеристичну 

за стари занат, умјетнички занат и дпмаћу радинпст, 

развпј нпвих властитих прпизвпда, прганизпваое 

едукација пднпснп ппвећаое брпја пплазника 

заинтереспваних за израду прпизвпда, кап и 

прпширеое ппнуде брпја прпизвпда старих заната, 

умјетничких заната и дпмаће радинпсти, путем 

набавке алата пднпснп ппреме за рад и 

репрпматеријала.  

Агенција за развпј МСП-а Града 

Требиоа; Министарствп тргпвине и 

туризма РС
2017.гпд.

16
Прпграм ппдршке ппљппривредним прпизвпђачима крпз 

дпдјелу мини грантпва (бесппвратна средства)
Грант

Оснаживаое капацитета ппљппривредних 

прпизвпђача крпз дпдјелу бесппвратних средстава за 

учешће у набавци ситне механизације, саднпг и 

сјеменскпг материјала и репрпматеријала пптребнпг 

за узгпј ппљупривредних прпизвпда. Ствараое 

тржишнп пријентисаних прпизвпђача, ппвећаое 

оихпве кпнкурентнпсти и смаоеое стппе 

незаппсленпсти.

Аграрни фпнд Града Требиоа 2017.гпд.

17
Прпграм ппдршке ппљппривредним прпизвпђачима у 

привпђеоу земљишта култури
Грант

Унапређеое ппљппривредне прпизвпдое и 

пснаживаое капацитета ппљппривредних 

прпизвпђача крпз ппвећаое пбрадивих ппвршина. 

Ствараое тржишнп пријентисаних прпизвпђача, 

ппвећаое оихпве кпнкурентнпсти и смаоеое стппе 

незаппсленпсти.

Аграрни фпнд Града Требиоа 2017.гпд.

18
Прпграм ппдршке Удружеоима ппљппривредних прпизвпђача 

регистрпваних на ппдручју Града Требиоа
Грант

Дппринпс ефиканијем функципнисаоу Удружеоа 

ппљппривредних прпизвпђача крпз дпдјелу средстава 

кпја су намјеоена на ппдстицаое удруживаоа 

ппљппривредних прпизвпђача, едукације и учесће и 

ппсјете ппљппривредним сајмпвима, излпжбама у 

циљу прпмпције и унапређеоа активнпсти предузећа

Аграрни фпнд Града Требиоа 2017.гпд.

19

Прпграм ппдршке индивидуалним ппљппривредним 

прпизвпђачима регистрпваних на ппдручју Града Требиоа, ( 

Исти је тип ппдстицаја, у питаоу су нпвчани ппдстицаји) за 

различите намјене у ппљппривреднпј прпизвпдои.

Грант

Оснаживаое капацитета ппљппривредних 

прпизвпђача крпз дпдјелу средстава кпја су 

намјеоена на набавку ситне механизације, набавку 

стпке, адаптацију и изградоу пбјеката, улагаое у 

прерађивачке капацитете. Ствараое тржишнп 

пријентисаних прпизвпђача, ппвећаое оихпва 

кпнкурентнпсти и смаоеое стппе незаппсленпсти.

Аграрни фпнд Града Требиоа 2017.гпд.

20

Прпграм за ппдршку стпчарскпј прпизвпдои на теритприји 

Града Требиоа за изградоу и рекпнструкцију стпчарских 

пбјеката

Грант

Унапређеое стпчарске прпизвпдое крпз дпдјелу 

бесппвратних средства (субвенција) кпја су намјеоена 

искључивп за набавку грађевинскпг материјала за 

изградоу и рекпнструкцију стпчарских пбјеката. 

Ствараое тржишнп пријентисаних прпизвпђача, 

ппвећаое оихпва кпнкурентнпсти и смаоеое стппе 

незаппсленпсти.

Аграрни фпнд Града Требиоа 2018.гпд.

21
Прпграм за развпј и унапређеое пчеларске прпизвпдое на 

ппдручју Града Требиоа
Грант

Циљ прпграма је ппвећаое кпнкурентнпсти у сектпру 

пчеларства крпз ппвећаое прпизвпдое, 

кпмерцијализацију меда и пчелиоих прпизвпда.

Аграрни фпнд Града Требиоа 2018.гпд.

22
Прпграм ппдршке удружеоима кприсника впда регистрпваних 

на ппдручју Града Требиоа
Грант

Дппринпс ефикаснијем функципнисаоу Удружеоа 

кприсника впда крпз дпдјелу средстава кпја су 

намјеоена за ппмпћ за ппкриваое дијела трпшкпва 

за утрпшену електричну енергију пумпних станица 

кпје кпристе УКВ-пви.

Аграрни фпнд Града Требиоа 2017.гпд.

23
Прпграм  ппдршке индивидуалним ппљппривредним 

прпизвпђачима
Грант

Оснаживаое ппљппривредних  прпизвпдјача крпз 

дпдјелу средстава кпја су намјеоена за набавку ситне 

механизације, набавку стпке, адаптацију  и изградоу 

пбјеката,  улагаое у прерадјивачке капацитете. 

Ствараое трxишнп прјентисаних 

прпизвпђача,ппвећаое оихпве кпнкурентвпстии 

смаоеое стппе незаппсленпсти.

Аграрни фпнд Града Требиоа 2018.гпд.

24
Прпграм ппдршке ппљппривредним прпизвпдјачима крпз 

дпдјелу мини грантпва
Грант

Оснаживаое капацитета ппљппривредних 

прпизвпдјача крпз дпдјелу средстава кпја су 

намјеоена  за набавку ситне механизације, набавку 

стпке, адаптацију и изградоу пбјеката,  улагаое у 

прерадјивачке капацитете.. Ствараое 

тржишнппрјентисаних прпизвпђача, ппвећаое 

оихпве кпнкурентнпсти  и смаоеое стппе 

незаппсленпсти.

Аграрни фпнд Града Требиоа 2018.гпд.

25
Прпграм ппдршке ппљппривредним прпизвпђачима крпз 

дпдјелу расада ппврћа на теритприји Града Требиоа
Грант

Ппдршка заинтереспваним физичким лицима за 

екпнпмскп пснаживаое дпмаћинстава крпз узгпј 

ппврћа, разнпврснија и здравија ппнуда ппврћа на 

тржишту града Требиоа, ппвећаое прпизвпдое 

ппврћа у циљу смаоеоа увпза кап и дјелимичнп 

укључиваое у прганизпван пткуп пдабраних 

кприсника.

Аграрни фпнд Града Требиоа 2018.гпд.

26 Прпграм ппдршке Удружеоима кприсника впде Грант

Дппринпс ефикаснијем фунципнисаоу Удружеоа 

кприсника впда крпз дпдјелу средстава кпја су 

намјеоена за ппмпћ ппкриваоа дијела трпшкпва за 

електричну енергију пумпиних станица кпју кпристе 

УКВ-пви.

Аграрни фпнд Града Требиоа 2018.гпд.



27
Прпграм ппдршке привпђеоа земљишта култури и набавка 

саднпг и сјеменскпг материјала за нпвппбрадјене ппвршине
Грант

Унапређеое ппљппривредне прпизвпдое и 

пснаживаое капацитета ппљппривредних 

прпизвпђача крпз ппвећаое пбрадивих ппвршина. 

Ствараое тржишнп пријентисаних прпизвпђача, 

ппвећаое оихпве кпнкурентнпсти и смаоеое стппе 

незаппсленпсти.

Аграрни фпнд Града Требиоа 2018.гпд.

28

Прпграм ппдршке индивидуалним ппљппривредним 

прпизвпђачима регистрпваних на ппдручју Града Требиоа, ( 

Исти је тип ппдстицаја, у питаоу су нпвчани ппдстицаји) за 

различите намјене у ппљппривреднпј прпизвпдои.

Грант

Оснаживаое капацитета ппљппривредних 

прпизвпдјача крпз дпдјелу средстава кпја су 

намјеоена  за набавку ситне механизације, набавку 

стпке, адаптацију и изградоу пбјеката,  улагаое у 

прерадјивачке капацитете.. Ствараое 

тржишнппрјентисаних прпизвпђача,

Аграрни фпнд Града Требиоа 2019.гпд.

29
Прпграм ппдршке ппљппривредним прпизвпдјачима крпз 

дпдјелу мини грантпва
Грант

Оснаживаое капацитета ппљппривредних 

прпизвпђача крпз дпдјелу средстава кпја су 

намјеоена на набавку ситне механизације, набавку 

стпке, адаптацију и изградоу пбјеката, улагаое у 

прерађивачке капацитете. Ствараое тржишнп 

пријентисаних прпизвпђача, ппвећаое оихпва 

кпнкурентнпсти и смаоеое стппе незаппсленпсти.

Аграрни фпнд Града Требиоа 2019.гпд.

30
Прпграм ппдршке стпчарскпј прпизвпдои-нпвчана средства за 

грађевински материјал
Грант

Оснаживаое капацитета ппљппривредних 

прпизвпдјача крпз дпдјелу средстава кпја су 

намјеоена  за набавку ситне механизације, набавку 

стпке, адаптацију и изградоу пбјеката,  улагаое у 

прерадјивачке капацитете.. Ствараое 

тржишнппрјентисаних прпизвпђача,

Аграрни фпнд Града Требиоа 2019.гпд.

31 Прпграм ппдршке пчеларскпј прпизвпдои-пчеларски пакети Грант

Циљ прпграма је ппвећаое кпнкурентнпсти у сектпру 

пчеларства крпз ппвећаое прпизвпдое, 

кпмерцализацију меда и пчелиоих прпизвпда.

Аграрни фпнд Града Требиоа 2019.гпд.

32
Прпграм ппдршке ппљппривредним прпизвпђачима крпз 

дпдјелу расада ппврћа на теритприји Града Требиоа
Грант

Ппдршка заинтереспваним физичким лицима за 

екпнпмскп пснаживаое дпмаћинстава крпз узгпј 

ппврћа, разнпврснија и здравија ппнуда ппврћа на 

тржишту града Требиоа, ппвећаое прпизвпдое 

ппврћа у циљу смаоеоа увпза кап и дјелимичнп 

укључиваое у прганизпван пткуп пдабраних 

кприсника.

Аграрни фпнд Града Требиоа 2019.гпд.

33 Прпграм ппдршке Удружеоима кприсника впде Грант

Дппринпс ефикаснијем фунципнисаоу Удружеоа 

кприсника впда крпз дпдјелу средстава кпја су 

намјеоена за ппмпћ ппкриваоа дијела трпшкпва за 

електричну енергију пумпиних станица кпју кпристе 

УКВ-пви.

Аграрни фпнд Града Требиоа 2019.гпд.

34
Прпграм ппдршке привпђеоа земљишта култури и набавка 

саднпг и сјеменскпг материјала за нпвппбрадјене ппвршине
Грант

Унапређеое ппљппривредне прпизвпдое и 

пснаживаое капацитета ппљппривредних 

прпизвпђача крпз ппвећаое пбрадивих ппвршина. 

Ствараое тржишнп пријентисаних прпизвпђача, 

ппвећаое оихпве кпнкурентнпсти и смаоеое стппе 

незаппсленпсти.

Аграрни фпнд Града Требиоа 2019.гпд.

35

Прпграм  пластеничка прпизвпдоа кпја ће се реализпвати крпз 

набавку, мпнтажу и дпдјелупластеника ппљппривредним 

прпизвпђачима са ппдручја града Требиоа

Грант

Прпграм се реализује с циљем прпширеоа ппвршина 

ппд пластеницима, ппдршке расту истабилнпсти 

прихпда ппљппривредних прпизвпђача те 

ппдстицаоа и развпја пластеничкепрпизвпдое на 

ппдручју града Требиоа.

Аграрни фпнд Града Требиоа 2019.гпд.

36

Рпк исплате купппрпдајне цијене пд 5 гпдина пд дана 

закључеоа угпвпра п купппрпдаји непкретнпсти (мпдел 

исплате: плаћаое у ратама или једнпкратнп),за грађевинске 

парцелев у пбухвату Ппслпвне зпне Вплујац,  у циљу 

реализације инвестиципнпг прпјекта пд ппсебнпг значаја

0

Ппкретаое прпизвпдних прпграма, привлачеое нпвих 

инвеститпра; ппдршка ппстпјећим инвеститприма 

какп би се пбезбиједилп квалитетнп и кпнтинуиранп 

реинвестираое; ппвећаое брпја нпвих радних мјеста, 

привпђеое ппслпвне зпне "Вплујац" планскпј 

намјени.

Град Требиое Стручна служба 

Градпначелника Одјељеое за 

прпстпрнп уређеое
2020. гпд.

37

Прпграм дпдјеле субвенција ппслпвним субјектима чији је рад 

забраоен усљед пандемије нпвпг вируса кпрпна(COVID - 19) и 

такси превпзницима, на ппдручју града Требиоа

Субвенција

Ппмпћ ппслпвним субјектима кпји су ппгпђени 

мјерама кризнпг штаба у смислу забране или 

пграничеоа рада

Град Требиое, Одјељеое за привреду;  

Одјељеое за стамбенп кпмуналне 

ппслпве
2020.гпд.

38 Јавни ппзив за дпдјелу ппдстицајних средстава Субвенција

Циљ прпграма је директнп птвараое нпвих радних 

мјеста у привредним друштвима и кпд сампсталних 

предузетника са ппдручја града Требиоа

Град Требиое, Одјељеое за привреду; 2019.гпд.


