ПРОГРАМ
Премија по литру произведеног и проданог крављег млијека

Приједор, септембар, 2020. године

САДРЖАЈ

1.
2.
4.
5.
6.
7.

стр
ОПИС ПРОГРАМА ........................................................................................................................... 3
БУЏЕТ ПРОГРАМА........................................................................................................................... 3
САДРЖАЈ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА .............................................................................. 3
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ................................................................................................ 4
НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА .................................................................................................... 4
ИМЛЕМЕНТАЦИЈА И ПРАЋЕЊЕ ПРОГРАМА ................................................................................. 4

1. ОПИС ПРОГРАМА
Програм под називом „Премија по литру произведеног и проданог крављег млијека“ 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:
1. за физичка лица (некомерцијална и комерцијална пољопривредна газдинства)........2.000,00 КМ,
2. за предузетнике и правна лица..........................................................................................4.000,00 КМ.
Реализацијом Програма се пољопривредним произвођачима пружа подршка у раду и конкретизује
помоћ при одржавању и ширењу већ постојећих говедарских фарми а све у циљу повећања
производње млијека и стварању одрживог живота у руралним подручјима.
Циљна група Програма су произвођачи који су, у текућој години, уписани у Регистар
пољопривредних газдинстава, као комерцијална, некомерцијална газдинства, предузетници или
правна лица, и баве се производњом млијека.
Оправданост овог Програма произилази из намјере Градске управе Приједор да допринесе развоју
млијекарске производње, повећању млијечности по грлу и стварању повољнијих услова за одрживу
производњу.

2. БУЏЕТ ПРОГРАМА
Финансирање програма Премија по литру произведеног и проданог крављег млијека планирано је
Буџетом Градске управе Приједор за текућу годину, у оквиру средстава за унапређење пољопривреде
под ставком 414100, БП 200, у износу од 170.000,00 КМ.
Како би се планирана буџетска средства што ефикасније искористила, Градска управа Приједор ће
финансирати 0,02 КМ по литру произведеног и проданог крављег млијека.
3. ОПИС АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
За реализацију овог Програма предвиђене су следеће активности:
- израда Програма;
- добијање сагласности градоначелника за реализацију Програма;
- објављивање Јавног позива;
- именовање Комисије;
- пријава корисника;
- утврђивање испуњености услова;
- израда извјештаја о реализацији Програма;
- уплата средстава корисницима.
4. САДРЖАЈ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА
У складу са Буџетом Града Приједора и планом рада Одјељења, односно Одсјека за текућу
годину, градоначелник даје сагласност за реализацију предложеног Програма, након које се расписује
Јавни позив којим се прецизира:
- циљ Програма;
- услови за учешће у Програму;
- неопходна документација;

-

рок за подношење пријава.

Јавни позив се објављује у недјељнику „Козарски вјесник“, на огласној табли Одјељења за привреду
и пољопривреду и web страници Града Приједора.
Рок за подношење пријава за учешће у Програму је од дана објављивања Јавног позива до
30.10.2020. године.
Образац пријаве је доступан на Инфо пулту Града Приједора и веб страници Града Приједора. Уз
пријаву се прилаже документација прописана Јавним позивом.
Непотпуне и неблаговремено поднесене пријаве неће се узети у разматрање.

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ
Услови које подносиоци пријава за учешће у Програму, треба да испуне су следећи:
- 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.
6. НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Документација коју подносилац пријаве прилаже:






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.

По пријему пријава, чланови комисије именоване од стране градоначелника, врше увид у
испуњеност услова Јавног позива, у погледу приложене документација, те комисија сачињава Извјештај
са коначном листом корисника, који доставља на сагласност градоночелнику. По добијеној сагласности,
Комисија проводи завршне активности на реализацији Програма.
7. ИМЛЕМЕНТАЦИЈА И ПРАЋЕЊЕ ПРОГРАМА
Имплементацију, праћење и контролу Програма, проводе Одјељење за привреду и пољопривреду,
Одјељење за финансије и именована Комисија.

Одјељење за привреду и пољопривреду

