На основу члана 8. Правилника за реализацију пројекта „Премија по литру произведеног
и проданог крављег млијека“ („Службени гласник Града Приједор“, број: 21/21) Градоначелник,
расписује:
ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење захтјева по пројекту
„Премија по литру произведеног и проданог крављег млијека“

Члан 1.
Предмет Јавног позива је подршка пољопривредним произвођачима са територије града
Приједора у остваривању права на премију по литру произведног и проданог крављег млијека у
износу од 0,02 КМ/литру млијека, за период од 01.01. до 31.10.2021. године.
Члан 2.
Право на остваривање поврата средстава по овом Јавном позиву имају пољопривредни
произвођачи, који испуне следећи услов:
- да се баве производњом млијека на територији града Приједора;
- право на поврат средстава по овом Јавном позиву, може остварити само један члан у
оквиру једног домаћинства;
- да су, у текућој години, уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и корисника
подстицајних средстава ;
- да предају млијеко једној од регистрованих мљекара на подручју БиХ;
Члан 3.
Уз захтјев подносилац прилаже следећу фотокопирану документацију:
1. Потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и корисника подстицајних
средстава из текуће године;
2. Важећа потврда о проведеним обавезним ветеринарским мјерама, издана од стране
надлежне ветеринарске организације;
3. Доказ о произведеним и проданим количинама млијека за период од 01.01. до
31.10.2021. године;
4. Копија картице текућег/жиро рачуна.
Члан 4.
Захтјев на прописаном обрасцу и документацију прописану овим Јавним позивом за
остваривање права на премију по литру произведног и проданог крављег млијека у току 2021.
године, произвођачи подносе у шалтер сали Градске управе Приједор.

Захтјев се таксира са 10,00 КМ градске административне таксе, у складу са чланом 8.
Одлуке о градским административним таксама („Службени гласник Града Приједора“, број:
8/21) тарифни број 2.
Члан 5.
Рок за подношење захтјева је 7 дана од дана објављивања Јавног позива.
Захтјеви се достављају на прописаном обрасцу, лично у Пријемну канцеларију Градске
управе Града Приједор или путем поште, на адресу: Градска управа Града Приједор, Трг
ослобођења бр. 1, 79101 Приједор.
Образац Захтјева биће објављен на званичној интернет страници Града Приједор и биће
доступан на Инфо пулту Градске управе Приједор и у Одјељењу за пољопривреду и рурални
развој.
Јавни позив ће бити објављен у седмичном листу „Козарски Вјесник“ и на званичној
интернет страници Града Приједор. Ако Јавни позив не буде објављен истовремено, рок ће се
рачунати од дана посљедњег објављивања.
Захтјеви поднесени након прописаног рока неће се узети у разматрање
Члан 6.
За додатне информације сва заинтересована лица могу се обратити у Градску управу
Приједор на Инфо пулт и у Одјељење за пољопривреду и рурални развој, на број телефона:
052/490-187 и 052/211-400.
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