На основу члана 82. став. 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број 97/16 и 36/19), члана 89. Статута Града Приједора ("Службени гласник Града
Приједора", број 12/17), Одлуке о усвајању Буџета за 2020. годину („Службени гласник Града
Приједора“, број: 15/19), Одлуке о давању сагласности на реализацију Програма „Премија по
литру произведеног и проданог крављег млијека“, број: 02-40-________/20 од
_____._____.2020. године градоначелник Приједора, р а с п и с у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење пријава по Програму „Премија по литру произведеног и проданог крављег
млијека“
1. ПРЕДМЕТ ПРОГРАМА
Програм има за циљ да пружи подршку пољопривредним произвођачима са територије
града Приједора, који су опредјељени за обављање или повећање обима млијекарске
производње.
Програмом се омогућава додјела средстава у висини од 0,02 КМ по литру произведеног и
проданог крављег млијека, те иста не могу бити већа од 2.000,00 КМ за физичка лица некомерцијална и комерцијална пољопривредна газдинства и 4.000,00 КМ за предузетнике и
правна лица.
2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ
Услови које произвођачи, учесници Програма, требају испуњавати су:
- да обављају млијекарску производњу на територији града Приједора;
- да су, у текућој години, уписани у Регистар пољопривредних газдинстава;
- да предају млијеко једној од регистрованих млијекара на подручју БиХ.
3. НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Документација коју подносилац прилаже уз пријаву:
- потврда о регистрацији породичног пољопривредног газдинства из текуће године;
- важећа потврда о проведеним ветеринарским мјерама, издана од стране надлежног
ветеринара;
- доказ о преданим количинама млијека за 9 мјесеци, и то за период јануар – септембар
2020. године;
- рјешење о регистрованој дјелатности за предузетнике и правна лица;
- копија картице текућег/жиро рачуна.
4. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Крајњи рок за подношење пријава за учешће у Програму је 31.10.2020. године.
Уз пријаву се прилаже документација прописана Јавним позивом, као и доказ о уплаћеној
такси у износу од 2,00 КМ. Неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
5. ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ
Јавни позив се објављује у недјељнику „Козарски вјесник“, на огласној табли Одјељења за
привреду и пољопривреду, те интернет страници Града Приједора.
За све додатне информације потенцијални корисници се могу обратити Градској управи
Приједор (канцеларије број 16 и 19 или на бројеве телефона: 052/245-194, 211-200, 245-143).

Број: 02-40-____/20

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Датум: ___.09.2020. године

Миленко Ђаковић

