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АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
34.
На основу члана 35. став 2. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Српске“, број: 93/06, 86/07, 14/10, 5/12,
58/19 и 119/21), члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 89. Статута Града
Приједор („Службени гласник Града Приједор“,
број: 12/17) и Одлуке о усвајању буџета Града
Приједора за 2022. годину („Службени гласник
Града Приједор“, број: 22/21), Градоначелник Града
Приједор, доноси
Правилник
о кориштењу средстава од наплаћене накнаде по
основу промјене намјене пољопривредног
земљишта у непољопривредне сврхе и закупнине
за пољопривредно земљиште у својини Републике
у 2022. години
Члан 1.
Овим правилником утврђује се начин
кориштења средстава прикупљених по основу
промјене намјене пољопривредног земљишта у
непољопривредне
сврхе
и
закупнине
за
пољопривредно земљиште у својини Републике, и
то: услови за остваривање права на новчана
средства за извршену набавку минералних ђубрива
за
прољетну
сјетву
кукуруза,
потребна
документација и рок за подношење захтјева.

Члан 2.
Буџетска средства утврђена Одлуком о
усвајању буџета Града Приједора за 2022. годину
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 22/21)
позиција 215 Поправка и побољшање плодности
земљишта,
пласираће
се
директно
пољопривредним произвођачима на подручју града
Приједора који у текућој години изврше улагања у
набавку минералних ђубрива за прољетну сјетву
кукуруза и испуне услове овог правилника.
Члан 3.
Право на остваривање новчаних средстава,
по основу улагања у набавку минералних ђубрива за
прољетну сјетву кукуруза имају физичка и правна
лица која испуне сљедеће услове:
- да изврше сјетву кукуруза на минималној
површини
од
0,5
ha
обрадивог
пољопривредног земљишта, на територији
града Приједора,
- да су посједници, закупци или уписани у
Регистар пољопривредних газдинстава са
минималном
површином
обрадивог
пољопривредног земљишта од 0,5 ha на
територији града Приједора и
- да су на територији града Приједора у периоду
од 01.01.2022. године до 31.05.2022. године,
извршили набавку минералног ђубрива за
прољетну сјетву кукуруза, у износу од најмање
200,00 КМ.
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Члан 4.
(1) Захтјев за остваривање подстицајних
средстава, са градском администаритвном таксом у
износу од 10 КМ, подноси се на обрасцу који је
саставни дио овог правилника.
(2) Уз захтјев је неопходно приложити
сљедећу документацију:
- доказ о извршеној набавци минералног
ђубрива - рачун или фактура издана на
територији града Приједора, на име
подносиоца захтјева у износу од најмање
200,00 КМ (за физичка лица обавезно
подразумијева и фискални рачун, а за
предузетнике и правна лица и доказ о уплати у
складу са обавезним пословањем путем жиро
рачуна, са ставкама које су предмет
подстицаја),
- доказ о броју текућег/жиро рачуна,
- посједовни лист или уговор о закупу
пољопривредног земљишта, уз посједовни лист
посједника, са минималном површином
обрадивог пољопривредног земљишта од 0,5
ha, закључен прије објављивања овог
правилника у „Службеном гласнику Града
Приједор“ (за нерегистроване пољопривредне
произвођаче),
- потврду о упису у Регистар пољопривредних
газдинстава из текуће године (за регистрована
пољопривредна газдинства, предузетнике и
правна лица).
(3) Захтјеви се достављају лично у Пријемну
канцеларију Градске управе Града Приједор или
путем поште, на адресу: Градска управа Града
Приједор, Трг ослобођења бр. 1, 79101 Приједор, са
назнаком: Остваривање права на средстава од
наплаћене накнаде по основу промјене намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне
сврхе и закупнине за пољопривредно земљиште у
својини Републике.
(4) Право на одобравање новчаних
средстава по овом правилнику може остварити само
један члан у оквиру једног домаћинства.
(5) Захтјев за остваривање подстицајних
средстава произвођачи могу поднијети до
15.06.2022. године.
(6) Захтјеви поднесени након прописаног
рока неће се узети у разматрање.
Члан 5.
(1) Подстицајна средства се остварују у
висини до 30% од висине износа рачуна за набавку
минералног ђубрива за сјетву кукуруза извршене на
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територији града Приједора у периоду од
01.01.2022. године до 31.05.2022. године.
(2) У складу са расположивим буџетским
средствима, одредиће се висина процента која ће се
користити при одобравању средстава.
(3) Максимални износ средстава који може
остварити подносилац захтјева по овом правилнику
износи:
- за физичка лица................................ 600,00 КМ
- за
регистрована
пољопривредна
газдинства...........................................800,00 КМ
- за предузетнике и правна лица......1.000,00 КМ.
Члан 6.
(1) Градоначелник именује Комисију за
спровођење поступка утврђивања испуњености
услова за остваривање права на новчана средства по
овом правилнику.
(2) Комисија о свом раду води записник.
(3) Комисија је дужна да у року од 60 дана од
дана истека рока за подношење захтјева спроведе
поступак за додјелу новчаних средства у складу са
овим правилником.
Члан 7.
(1)
Неблаговремене,
недопуштене,
неразумљиве и непотпуне пријаве комисија не
разматра и одбацује их закључком.
(2) Жалба против закључка из става 1. овог
члана подноси се Градоначелнику у року од три дана
од
дана
пријема
закључка.
Градска
административна такса на жалбу плаћа се у износу
од 10 КМ.
Члан 8.
(1) О захтјевима који су благовремени,
допуштени, разумљиви и потпуни Одјељење за
пољопривреду и рурални развој одлучује
рјешењем.
(2) Жалба против рјешења из става 1. овог
члана подноси се Градоначелнику у року од 15 дана
од дана пријема рјешења. Градска административна
такса на жалбу плаћа се у износу од 10 КМ.
Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Број: 02-40-1298/22
Приједор,
Датум: 19.4.2022. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Слободан Јавор, с.р.
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Е-УПР - ИБ
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА
ПРЕЗИМЕ (ИМЕ ОЦА) ИМЕ / НАЗИВ ПОСЛОВНОГ
СУБЈЕКТА

КОНТАКТ АДРЕСА
КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
БПГ
Е-МАИЛ
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Република Српска
ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ
РАЗВОЈ

ЗАХТЈЕВ
ПРЕДМЕТ

Правилник о кориштењу средстава од наплаћене накнаде по основу промјене
намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и закупнине за
пољопривредно земљиште у својини Републике

Доказ о извршеној набавци минералног ђубрива
Доказ о броју текућег/жиро рачуна
Посједовни лист или уговор о закупу пољопривредног земљишта
Потврду о упису у Регистар пољопривредних газдинстава из текуће године
ПРИЛОЖЕНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА

простор за градску
административну таксу
10,00 КМ градске административне таксе на рјешење

Подносилац захтјева
Приједор,

...........................

године
................................................................

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

ОПИП_002
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САДРЖАЈ
Број акта
34.

Страна
Правилник о кориштењу средстава од наплаћене накнаде по основу промјене намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и закупнине за пољопривредно
земљиште у својини Републике у 2022. години

203.

-О"Службени гласник" издаје Скупштина града Приједора, а уређује га и штампа Одсјек за стручне и
административне послове Скупштине града. На основу члана 173. Пословника Скупштине града Приједора
("Службени гласник града Приједора",број: 2/18).
Главни и одговорни уредник, секретар Скупштине града ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ, дипломирани правник,
канцеларија број 65.
Скупштина града Приједора телефон број: 052/245-125. Wеб адреса: www.prijedorgrad.org

