На основу члана 82. став. 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број
97/16), члана 89. Статута Града Приједора ("Службени гласник Града Приједорa", број 12/17), Одлуке о
усвајању буџета за 2020. годину („Службени гласник Града Приједора“, број: 15/19) и Одлуке о давању
сагласности на реализацију Програма кориштења буџетских средстава за пољопривреду у 2020.
години, број: 02-40-3121/20, од 31.07.2020. године, градоначелник Приједора р а с п и с у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за реализацију Програма кориштења буџетских средстава за пољопривреду у 2020. години

1. ПРЕДМЕТ ПОЗИВА
Додјела подстицајних средстава из Буџета Града Приједора за 2020.годину, за пољопривредна
газдинства, предузетнике и правна лица, по основу „Програма кориштења буџетских средстава за
пољопривреду у 2020.години“.
2. ОПШТИ УСЛОВИ
Право на остваривање подстицајних средстава имају пољопривредни произвођачи (комерцијална и
некомерцијална пољопривредна газдинства, предузетници и правна лица), који испуњавају следеће
опште услове:
1. Да пољопривредну производњу обављају на територији града Приједора;
2. Да су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, у Агенцији за посредничке,
информатичке и финасиjске услуге (АПИФ) као комерцијална или некомерцијална газдинствафизичка лица, предузетници и правна лица;
3. Да благовремено поднесу пријаву за подстицаје и
4. Да испуне услове Програма.
Рокови за подношење пријава утврђени су за сваку врсту пољопривредне производње посебно, са
напоменом, да се пријаве поднесене након предвиђених рокова, неће узимати у разматрање од
стране Комисије.
Испуњеност услова за остваривање подстицаја, по свакој појединачној пријави, записнички, утврђује
Комисија за подстицаје именована од стране градоначелника, приликом изласка на терен. Рок за
излазак Комисије je најкасније 15-ог дана од дана пријема пријаве подносиоца.
За особе женског пола или лица до 40 година старости, износ подстицајних средстава увећава се за
10% од предвиђеног износа подстицајних средстава, с тим да укупан износ подстицајних средстава за
текућу годину не прелази максималан износ који је предвиђен за физичка лица и предузетнике и
правна лица, осим за набавку стеоних јуница.
Уколико пријаву поднесе особа женског пола, до 40 година старости, права на подстицаје само
остварује по једном основу.
Пријаву у име једног домаћинства подноси само један његов члан. Право на одобравање средстава
може остварити само један члан, у оквиру једног домаћинства.
Максимална подстицајна средства, обзиром на врсту подносиоца, за текућу годину износе:
1. за газдинства....................................................................................................2.000,00 КМ,
2. за предузетнике и правна лица.......................................................................4.000,00 КМ.
Подносилац пријаве, који оствари право на подстицајна средства, односно који испуни услове овог
Програма, дужан је најкасније до 15.12. текуће године Комисији, на прописаном обрасцу, доставити
Извјештај о утрошку средстава. У случају недостављања Извјештаја о утрошку средстава, подносиоцу
пријаве ће се блокирати сва права на подстицајна средства Градске управе Приједор, најкраће до
истека периода од двије године, рачунајући од дана комисијског прегледа производње. Извјештај о
утрошку средстава не достављају подносиоци пријава код којих је извршена субвенција улагања или по
основу достављених рачуна или по основу реализације програма Одсјека за пољопривреду.

3.

СТОЧАРСКА ПРОИЗВОДЊА

3.1. Говедарство
А) Право на подстицајна средства за музне краве остварују пољопривредни произвођачи који
производе млијеко, а посједују најмање 5 (пет) музних крава, отељених у периоду од 01.01.2009.
године до 31.12.2018. године.
Подстицај се остварује на основу пријаве уз коју се прилажу и:
 Пасош за свако обиљежено грло на које се односи пријава;
 Важећа потврда о проведеним ветеринарским мјерама, издана од стране надлежног
ветеринара;
 Доказ о преданим количинама млијека, из текуће године;
 Рјешење о регистрованој дјелатности;
 Потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава из текуће године;
 Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства износе:
I
за газдинства........................................................................75,00 КМ за 1 музно грло,
II
за предузетнике и правна лица............................................100,00 КМ за 1 музно грло.
Рок за подношење пријава је 30.09.2020.године.
Б) Право на подстицајна средства за узгој стеоних јуница остварују пољопривредни произвођачи, који
одгоје најмање 2 (два) женска грла у току године, старости код прве оплодње од 14-20 мјесеци.
Подстицај се остварује на основу пријаве уз коју се прилажу и:
 Пасош за свако обиљежено грло на које се односи пријава;
 Потврда о гравидности;
 Важећа потврда о проведеним ветеринарским мјерама, издана од стране надлежног
ветеринара;
 Рјешење о регистрованој дјелатности;
 Потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава из текуће године;
 Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства износе:
I
за газдинства...........................................................................75,00 КМ за 1 јуницу и
II
за предузетнике и правна лица.............................................100,00 КМ за 1 јуницу.
Рок за подношење пријава је 30.09.2020.године.
В) Право на подстицајна средства за узгој товне јунади, минималне старости 6 мјесеци, на дан
подношења пријаве, остварују пољопривредни произвођачи који утове најмање 4 (четири) грла у току
године. Подносиоци су дужни поднијети пријаву у вријеме това.
Подстицај се остварује на основу пријаве уз коју се прилажу и:
 Пасош за свако обиљежено грло, на које се односи пријава;
 Важећа потврда о проведеним ветеринарским мјерама, издана од стране надлежног
ветеринара;
 Рјешење о регистрованој дјелатности;
 Потвра о упису у Регистар пољопривредних газдинстава из текуће године;
 Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства износе:
I
за газдинства........................................................................75,00 КМ за 1 товно грло и
II
за предузетнике и правна лица.............................................100,00 КМ за 1 товно грло.
Рок за подношење пријава је 30.09.2020.године.
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3.2. Овчарство
Право на подстицајна средства за узгој оваца остварују пољопривредни произвођачи, под условом
да њихово основно стадо броји најмање 50 (педесет) грла оваца.
У моменту изласка Комисије, стадо оваца мора да буде на територији града Приједора.
Подстицај се остварује на основу пријаве уз коју се прилажу и:
 Потврда надлежне ветеринарске службе о проведеним ветеринарским мјерама из текуће
године;
 Рјешење о регистрованој дјелатности;
 Потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава из текуће године;
 Копија картице текућег рачуна.
Подстицајна средства износе 8,00 КМ за 1 овцу.
Рок за подношење пријава је 30.09.2020.године.
3.3. Свињарство
А) Право на подстицајна средства за узгој приплодних крмача и назимица остварују пољопривредни
произвођачи чије основно стадо чини најмање 5 грла уматичених крмача и назимица (заједно),
минималне старости грла 6 мјесеци на дан подношења пријаве.
Подстицај се остварује на основу пријаве уз коју се прилажу и:
 Признаница надлежне ветеринарске службе о обиљежавању, са уписаним идентификационим
бројевима;
 Рјешење о регистрованој дјелатности;
 Потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава из текуће године;
 Копија картице текућег рачуна.
Подстицајна средства износе:
I.
за газдинства...........................................50,00 КМ за 1 расплодну крмачу/назимицу и
II.
за предузетнике и правна лица..............100,00 КМ за 1 расплодну крмачу/назимицу.
Рок за подношење пријава је 30.09.2020.године.
Б) Право на подстицајна средства за тов свиња, имају пољопривредни произвођачи који се баве
производњом и продајом најмање 50 (педесет) товљеника годишње.
Подносиоци су дужни поднијети пријаву у вријеме това, како би комисија записнички констатовала
производњу.
Подстицај се остварује на основу пријаве уз коју се прилажу и:
 Признаница надлежне ветеринарске службе о обиљежавању, са уписаним идентификационим
бројевима;
 Рјешење о регистрованој дјелатности;
 Потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава из текуће године;
 Копија картице текућег рачуна.
Подстицајна средства износе:
I за газдинства.........................................................................25,00 КМ за 1 товну свињу и
II за предузетнике и правна лица..........................................50,00 КМ за 1 товну свињу.
Рок за подношење пријава је 30.09.2020.године.
3.4. Перадарство
Право на подстицајна средства за узгој кока носиља остварују произвођачи који посједују најмање
500 кока носиља у једном производном турнусу.
Подстицај се остварује на основу пријаве уз коју се прилажу и:
 Рачун или овјерена копија рачуна, са фискалним рачуном о набавци једнодневних кока носиља,
издана на име купца/подносиоца пријаве;
 Увјерење о здравственом стању једнодневних кока носилица;
 Рјешење о регистрованој дјелатности;
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Потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава из текуће године;
Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства износе 1,00 КМ по једној носилици.
Рок за подношење пријава је 30.09.2020. године.

3.5. Пчеларство
Право на подстицајна средства за узгој пчела остварују корисници, чланови удружења, који
посједују најмање 50 кошница, односно пчелињих друштава и који су уписани у Евиденцију пчелара и
пчелињака у Републици Српској.
Подстицај се остварује на основу пријаве удружења, уз коју се прилажу и:
 Списак пчелара корисника подстицаја са унесеним Јединственим идентификационим бројем
пчелињака, на обрасцу/спецификацији који се налази у прилогу овог Програма;
 Изјава одговорног лица удружења, овјерена од стране удружења, о укупном броју пчелињих
друштава у власништву чланова удружења;
 Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства износе 4,00 КМ за једну кошницу/друштво.
Рок за подношење пријава је 31.08.2020.године.
3.6. Набавка стеоних јуница
У сарадњи са заинтересованим мљекарама, које откупљују млијеко са територије града Приједора,
извршиће се набавка 30 стеоних јуница за произвођаче, кооперанте мљекара, који имају намјеру
повећати обим производње, а који посједују музна грла отељенa у периоду од 01.01.2009. године до
31.12.2018. године.
Град Приједор и кооперант ће учествовати у суфинансирању набавке стеоних јуница у омјеру
50% : 50% од набавне цијене грла.
Сва права и обавезе између мљекаре, кооперанта и Града биће дефинисани уговорима.
Подстицај се остварује на основу пријаве уз коју се прилажу и:
 Пасош за свако обиљежено грло у власништву;
 Важећа потврда о проведеним ветеринарским мјерама, издана од стране надлежног
ветеринара;
 Доказ да је подносилац пријаве кооперант мљекаре или изјава да ће бити кооперант;
 Потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава из текуће године;
Предност у реализацији набавке стеоних јуница ће имати произвођачи који посједују мањи број
грла. Испуњавање услова који се односи на укупан број грла, утврђиваће се и на основу документације
приложене претходних година за кориснике које су остварили подстицаје из области пољопривреде.
Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објаве Јавног позива.
3.7. Подстицање производње гљива
Право на подстицајна средства за произведене и продате гљиве остварују пољопривредни
произвођачи, који у текућој години организују производњу од најмање 500 килограма гљива, ради
даље продаје откупљивачима.
Пријава за подстицајна средства се подноси једном у току године, а у обзир се узимају све настале
фактуре за испоручени производ, настале у 2020.години.
Подстицај се остварује на основу пријаве уз коју се прилажу и:
 Фактура за испоручени производ, потписана и овјерена од откупљивача;
 Рјешење о регистрованој дјелатности;
 Потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава из текуће године;
 Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства износе 5% од вриједности укупног новчаног износа испорученог производа.
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Рок за подношење пријава је 30.09.2020. године.
4. ПОДСТИЦАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ПОВРЋА НА ОТВОРЕНОМ ПОЉУ
Право на подстицајна средства за производњу поврћа на отвореном пољу, остварују
пољопривредни произвођачи који обављају производњу једне повртларске културе на минималној
површини од:
 0,3 ха или
 0,1 ха - за производњу и пласман за познатог прерађивача/организовану производњу и откуп
поврћа;
Подстицај се остварује на основу пријаве уз коју се прилажу и:
 Уговор о пословно техничкој сарадњи са откупљивачем (за произвођаче који пласирају
производе познатом прерађивачу/откупљивачу);
 Рјешење о регистрованој дјелатности;
 Потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава из текуће године, осим за
произвођаче који имају производњу и пласман за познатог прерађивача/организовану
производњу и откуп поврћа;
 Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства износе:
I за газдинства..........................................................................................100,00 КМ за 0,1 ха површине,
II за предузетнике и правна лица..........................................................150,00 КМ за 0,1 ха површине и
III за производњу и пласман за познатог прерађивача/организовану производњу и откуп
поврћа.....................................................................................................200,00 КМ за 0,1 ха површине.
Рок за подношење пријава је 30.09.2020.године
5. ПОДСТИЦАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ПШЕНИЦЕ
Право на подстицајна средства остварују пољопривредни произвођачи за меркантилну пшеницу,
чија сјетва је обављена у току јесени 2020.године, на минималној сјетвеној површини од 0,5 ха.
Подстицај се остварује на основу пријаве уз коју се прилажу и:
 Рачун или овјерена копија рачуна (фактура и фискални рачун) о купљеном сјемену, издана на
име купца/подносиоца пријаве;
 Рјешење о регистрованој дјелатности;
 Потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава из текуће године;
 Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства за све подносиоце пријава износе 50% вриједности од износа рачуна за
купљено сјеме пшенице.
Рок за подношење пријава је 30.11.2020. године.
6. УНАПРЕЂЕЊЕ ВОЋАРСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ
Право на подстицајна средства остварују подносиоци пријава, који обављају интензивну
производњу воћа на минималној површини од:
 1,0 ха интензивног засада једне воћне врсте јабучастог или коштичавог воћа, старијег од 2
године;
 0,5 ха интензивног засада једне воћне врсте језграстог воћа, старијег од 2 године;
 0,1 ха интензивног засада једне воћне врсте јагодичастог и бобичастог воћа, те винове лозе,
старијег од 1 године.
Минималан број стабала/садница/чокота воћа по хектару површине, неопходан за испуњавање
услова за подстицајна средства:
 јагода......................30.000 ком/ха,
 малина................... 10.000 ком/ха,
 винова лоза..............3.000 ком/ха,
 купина......................2.000 ком/ха,
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 бобичасто воће........2.000 ком/ха,
 јабука.......................1.000 ком/ха,
 крушка..................... 1.000 ком/ха,
 шљива.........................800 ком/ха,
 вишња.........................800 ком/ха,
 љешник.........................500 ком/ха,
 орас...............................120 ком/ха.
Подстицај се остварује на основу пријаве уз коју се прилажу и:
 Потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава из текуће године;
 Рјешење о регистрованој дјелатности;
 Копија картице текућег рачуна.
Подстицајна средства за све подносиоце пријава износе:
I за засаде јабучастог, коштичавог и језграстог воћа...................................400,00 КМ/ха и
II за засаде јагодичастог и бобичастог воћа и винову лозу..........................150,00 КМ/дунуму.
Рок за подношење пријава је 30.09.2020. године.

7. ПРОИЗВОДЊА ПОВРЋА И ЦВИЈЕЋА У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ
Право на подстицајна средства остварују пољопривредни произвођачи који имају засновану,
континуирану, производњу поврћа, цвијећа, садног материјала цвијећа и јагода у заштићеном
простору, на минималној производној површини од 300 м².
Подстицај искључује производњу садног материјала поврћа.
Подстицај се остварује на основу пријаве уз коју се прилажу и:
 Рачун или овјерена копија рачуна, са фискалним рачуном, о набавци сјеменског или садног
материјала, издана на име купца/подносиоца пријаве, осим за производњу јагода;
 Рјешење о регистрованој дјелатности за предузетнике;
 Рјешење о упису у судски регистар са наведеном дјелатношћу за правна лица;
 Потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава из текуће године;
 Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства износе:
I за физичка лица...........................................................................1,50 КМ /м2 пластеника и
II за предузетнике и правна лица......................................................2,50 КМ за м2 пластеника.
Рок за подношење пријава је 30.09.2020. године.
8. РЕГРЕС ЗА ОБНОВУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ
Право на подстицаје остварују пољопривредни произвођачи који су у периоду од 01.09.2019. године
до 30.09.2020. године, личним средствима извршили куповину нове механизације, прикључака и
опреме за прераду пољопривредних производа, пчеларске опреме и кошница.
Подстицај се остварује на основу пријаве уз коју се прилажу и:
 Рачун или овјерена копија рачуна (фактура и фискални рачун) издана на име купца/подносиоца
пријаве;
 Саобраћајна дозвола за пољопривредне машине које подлијежу регистрацији;
 Изјава подносиоца пријаве да пољопривредну машину неће отуђити у периоду од 3 године;
 Рјешење о регистрованој дјелатности;
 Потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава из текуће године;
 Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства износе 30 % од вриједности купљене механизације и опреме.
Рок за подношење пријава је 30.09.2020.године.
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9. ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ
Пријава за остваривање подстицајних средстава се подноси искључиво/само од стране носиоца
газдинства, у шалтер сали Градске управе Приједор. Уз пријаву се прилаже документација прописана
Јавним позивом, као и доказ о уплаћеној такси у износу од 2,00 КМ.
Електронска верзија пријаве је доступна на www.prijedorgrad.org.
Штампана верзија пријаве доступна је на инфо пулту Градске управе Приједор.
За све додатне информације потенцијални корисници се могу обратити Одјељењу за привреду и
пољопривреду или на бројеве телефона 052/211-200, 052/211-400, 052/245-143 и 052/245-194.

Број: 02-40-3121/20

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Датум: 31.07.2020.године

Миленко Ђаковић
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