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Града Приједора“, број: 6/21), Градоначелник Града
Приједора, доноси
ПРАВИЛНИК
о условима и начину остваривања подстицаја
у пољопривредној производњи и руралном развоју
на територији града Приједора за 2021. годину
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о условима и начину
остваривања подстицаја у пољопривредној
производњи и подршци руралном развоју на
територији града Приједора за 2021. годину (у
даљем тексту: Правилник) прописују се услови које
су пољопривредни произвођачи, физичка лица,
предузетници и правна лица, обавезни испунити
при остваривању права на новчане подстицаје и
друге облике подршке, поступци за њихово
остваривање, врста, висина и начин исплате
подстицаја, потребна документација, рокови за
подношење захтјева, контрола и надзор приликом
остваривања подстицаја.
Члан 2.
Буџетска средства утврђена Одлуком о
усвајању буџета Града Приједора за 2021. годину
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 6/21)
позиција 199 Подстицај и развој у пољопривредној
производњи пласираће се кроз Мјере 1 и 2:
Мјера
1:
Директни
подстицаји
пољопривредним произвођачима за постојећу
производњу (узгој музних грла, узгој стеоних јуница,
узгој у систему крава-теле, узгој товне јунади, узгој
оваца и коза, узгој крмача и назимица, тов свиња,
узгој кока носиља, узгој бројлера, узгој пчела,
производња гљива, производња поврћа на
отвореном, производња пшенице и соје,
производња воћа, производња поврћа, јагода и
садног материјала цвијећа у затвореном простору и
набавка нове механизације)
Мјера 2: Подршка руралном развоју
1) Суфинансирање набавке сјемена за
прољетну сјетву кукуруза,
2) Суфинансирање набавке пластеника,
3) Подршка пчеларској производњи,
4) Остале подршке у оквиру руралног развоја,
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а)
Подршка оснивању и раду
пољопривредних удружења и задруга,
б)
Подршка
одржавању
стручних
предавања, посјетама сајмова из области
пољопривреде и промоцији произвођача,
в) Подршка суфинансирању закупа тезги,
г) Подршка реализацији пројеката установа
и институција,
ђ) Подршка за ванредне потребе.
Члан 3.
Право на подстицајна средстава и друге
облике
подршке
имају
пољопривредни
произвођачи, физичка лица, предузетници и правна
лица, који испуне опште услове:
1. да
обављају
пољопривредну
производњу на територији града
Приједора,
2. да
су
уписани
у
Регистар
пољопривредних
газдинстава,
у
Агенцији за посредничке, информатичке
и финасијске услуге
(АПИФ), осим
физичких и правних лица како је
прописано члановима 18., 20.,25., 27., 29.
и 32. овог Правилника,
3. да благовремено поднесу захтјев за
подстицаје и
4. да испуне услове овог Правилника.
Члан 4.
Захтјев и документацију прописану овим
Правилником, за остваривање права на подстицајна
средстава и друге облике подршке, подноси
пољопривредни произвођач, физичко лице,
предузетник и/или правно лице, 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.
Захтјев за остваривање подстицајних
средстава подноси се на прописаном обрасцу, који
је саставни дио Правилника и садржи следеће
податке: име и презиме, адресу становања или
сједиште фирме (за правна лица и предузетнике),
број телефона, ЈМБ, ЈИБ, БПГ (број пољопривредног
газдинства), врсту подстицаја на који се захтјев
односи, потпис или потпис и печат овлаштеног лица.
Уз захтјев се могу приложити фотокопије
тражених докумената, изузев:
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кућне листе и изјава овјерених од стране
надлежног органа Градске управе и
 фактура и фискалних рачуна који се прилажу у
оригиналу или овјереној копији издани на име
купца/подносиоца захтјева.
Рачун или фактура издана на име
купца/подносиоца захтјева, 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.
Ставке које нису предмет подстицаја, неће бити
узете у разматрање.
За набавке извршене у иностранству уз рачун
или фактуру подносилац захтјева доставља и доказ
о уплати на жиро рачун добављача.
Рокови за подношење захтјева утврђени су
за сваки подстицај и подршку појединачно. Захтјеви
поднесени након прописаних рокова неће се узети у
разматрање.
Комисија
именована
од
стране
градоначелника, утврђује испуњеност услова за
остваривање права на подстицајна средства по
сваком појединачном захтјеву, што констатује
записнички и фотодокументацијом, приликом
теренског обиласка.
Одјељење за пољопривреду и рурални
развој, након обраде захтјева и комисијског
прегледа, најкасније у року од 60 дана од дана
истека рока за подношење захтјева, доноси рјешење
о захтјеву.
Исплата
подстицајних
средстава
корисницима се врши директним плаћањем на
текуће или жиро рачуне.
Право на одобравање средстава, по једном
основу, може остварити само један члан у оквиру
једног домаћинства или као физичко лице или
регистровано пољопривредно газдинство или
предузетник/правно лице.
Члан 5.
Исплата подстицајних средстава утврдиће се
и исплатити по сваком појединачном захтјеву, у
складу са Планом кориштења средстава за директне
подстицаје пољопривредним произвођачима и
подршку руралном развоју, који је саставни дио овог
Правилника.
Финансијска средства, предвиђена буџетом
и Планом кориштења средстава за директне
подстицаје пољопривредним произвођачима и
подршку руралном развоју, уколико се укаже
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потреба, биће прерасподијељена са једне на другу
врсту подстицаја или подршке, у оквиру буџетске
ставке 199 Подстицај и развој у пољопривредној
производњи.
Члан 6.
Уколико Комисија приликом утврђивања
испуњености услова констатује да је подносилац у
захтјеву навео нетачне податке који се тичу
предмета подстицаја, или уколико Комисија
установи да се у засаду, пластенику или другој
производној површини, на коју се предмет
подстицаја односи, не проводе адекватне
агротехничке мјере, исто може бити основ за
одбијање захтјева.
Члан 7.
Исплата средстава по судским пресудама и
жалбама на рјешења овог Одјељења вршиће се
према Плану кориштења средстава за директне
подстицаје пољопривредним произвођачима и
подршку руралном развоју.
МЈЕРА 1
Члан 8.
Директни подстицаји пољопривредним
произвођачима за постојећу производњу
Мјера под називом Директни подстицаји
пољопривредним произвођачима за постојећу
производњу,
намјењена је пољопривредним
произвођачима за постојећу производњу и то за:
узгој музних грла, узгој стеоних јуница, узгој у
систему крава-теле, узгој товне јунади, узгој оваца,
узгој крмача и назимица, тов свиња, узгој кока
носиља, узгој бројлера, узгој пчела, производња
гљива, производња поврћа на отвореном,
производња пшенице и соје, производња воћа,
производња поврћа, јагода и садног материјала
цвијећа у затвореном простору и набавку нове
механизације.
За особе женског пола или лица до 40 година
старости, износ подстицајних средстава увећава се
за 10% од оствареног износа подстицајних
средстава, с тим да укупан износ подстицајних
средстава за текућу годину не прелази прописана
максимална подстицајна средства по Мјери 1.
Уколико захтјев поднесе особа женског пола,
до 40 година старости, право на увећање од 10% од
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оствареног
износа подстицајних
остварује само по једном основу.

средстава,

Максимална подстицајна средства по Мјери
1 за текућу годину износе:
1) за газдинства......................... 2.000,00 КМ,
2) за
предузетнике
и
правна
лица...................................... 4.000,00 КМ.
Члан 9.
Право на подстицајна средства за узгој
музних грла остварују пољопривредни произвођачи
који производе млијеко, а посједују најмање 5
музних грла, отељених у периоду од 01.01.2010.
године до 31.12.2019. године.
Потребна документација:
1) Потврда
о
упису
у
Регистар
пољопривредних газдинстава из текуће
године;
2) Пасош за свако обиљежено грло у
власништву;
3) Важећа
потврда
о
проведеним
ветеринарским мјерама, издана од
стране надлежног ветеринара;
4) Доказ о преданим количинама млијека,
из текуће године;
5) Копија картице текућег/жиро рачуна.
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3) Потврда о гравидности;
4) Важећа
потврда
о
проведеним
ветеринарским мјерама, издана од
стране надлежног ветеринара;
5) Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства износе .................... до
100,00 КМ за једну јуницу.
Рок за подношење захтјева је 30.09.2021.
године.
Члан 11.
Право на подстицајна средства за узгој у
систему узгоја крава-теле остварују пољопривредни
произвођачи, који имају минимално пет крава, код
којих је једини приход прираст телета.
Потребна документација:
1) Потврда
о
упису
у
Регистар
пољопривредних газдинстава из текуће
године;
2) Пасош за сваку краву
и теле у
власништву;
3) Важећа
потврда
о
проведеним
ветеринарским мјерама, издана од
стране надлежног ветеринара;
4) Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства износе .....................до
100,00 КМ за једно грло.

Подстицајна средства износе................... до
100,00 КМ за једно музно грло.

Рок за подношење захтјева је 30.09.2021.
године.

Рок за подношење захтјева је 30.09.2021.
године.

Члан 12.

Члан 10.
Право на подстицајна средства за узгој
стеоних
јуница
остварују
пољопривредни
произвођачи, који одгоје најмање два женска грла у
току године, старости код прве оплодње од 14-20
мјесеци.
Потребна документација:
1) Потврда
о
упису
у
Регистар
пољопривредних газдинстава из текуће
године;
2) Пасош за свако обиљежено грло у
власништву;

Право на подстицајна средства за узгој товне
јунади, минималне старости 6 мјесеци, на дан
подношења захтјева, остварују пољопривредни
произвођачи који утове најмање четири грла у току
године. Подносиоци су дужни поднијети захтјев у
вријеме това, како би Комисија записнички
констатовала производњу. Захтјеви поднесени
након продаје, гдје Комисија није констатовала
производњу у току това, неће се узимати у
разматрање. Комисија је дужна да у року од 15 дана,
од дана подношења захтјева, изађе на терен и
записнички контатује тов.
Потребна документација:
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1) Потвра
о упису у Регистар
пољопривредних газдинстава из текуће
године;
2) Пасош за свако обиљежено грло у
власништву;
3) Важећа
потврда
о
проведеним
ветеринарским мјерама, издана од
стране надлежног ветеринара;
4) Копија картице текућег/жиро рачуна.

Подстицајна средства износе.................... до
100,00 КМ за једно товно грло.
Рок за подношење захтјева је 31.10.2021.
године.
Члан 13.
Право на подстицајна средства за узгој оваца
и/или коза остварују пољопривредни произвођачи,
под условом да њихово основно стадо броји
најмање педесет грла оваца и/или двадесет грла
коза.
У моменту изласка Комисије, стадо оваца
и/или коза мора да буде на територији града
Приједора.
Потребна документација:
1) Потврда
о
упису
у
Регистар
пољопривредних газдинстава из текуће
године;
2) Потврда надлежне ветеринарске службе
о проведеним ветеринарским мјерама
из текуће године;
3) Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства износе................. до
10,00 КМ за једно грло.
Рок за подношење захтјева је 30.09.2021.
године.
Члан 14.
Право на подстицајна средства за узгој
приплодних крмача и назимица остварују
пољопривредни произвођачи чије основно стадо
броји најмање пет грла уматичених крмача и
назимица (заједно), минималне старости грла од
шест мјесеци на дан подношења захтјева.
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Потребна документација:
1) Потврда
о
упису
у
Регистар
пољопривредних газдинстава из текуће
године;
2) Признаница надлежне ветеринарске
службе о обиљежавању, са уписаним
идентификационим
бројевима
и
старошћу грла;
3) Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства износе.............. до
60,00 КМ за једну расплодну крмачу/назимицу.
Рок
за
30.09.2021.године.

подношење

захтјева

је

Члан 15.
Право на подстицајна средства за тов свиња,
минималне старости четири мјесеца, на дан
подношења захтјева, остварују пољопривредни
произвођачи који се баве производњом најмање
педесет товљеника у турнусу. Подносиоци су дужни
поднијети захтјев у вријеме това, како би Комисија
записнички констатовала производњу. Захтјеви
поднесени након продаје, гдје Комисија није
констатовала производњу у току това, неће се
узимати у разматрање. Комисија је дужна да у року
од 15 дана, од дана подношења захтјева, изађе на
терен и записнички контатује тов.
Потребна документација:
1) Потврда
о
упису
у
Регистар
пољопривредних газдинстава из текуће
године;
2) Признаница надлежне ветеринарске
службе о обиљежавању, са уписаним
идентификационим
бројевима
и
старости;
3) Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства износе......................до
30,00 КМ за једну товну свињу.
Рок за подношење захтјева је 31.10.2021.
године.
Члан 16.
Право на подстицајна средства за узгој кока
носиља остварују произвођачи који посједују
најмање 200 кока носиља у једном производном
турнусу.
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Потребна документација:
1) Потврда
о упису у Регистар
пољопривредних газдинстава из текуће
године;
2) Доказ о извршеној набавци кока носиља,
оригинал или овјерена копија фактуре са
фискалним рачуном издана на име
купца/подносиоца захтјева;
3) Увјерење о здравственом стању кока
носиља;
4) Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства износе................... до
1,00 КМ по једној носиљи.
Рок за подношење захтјева је 30.11.2021.
године.
Члан 17.
Право на подстицајна средства за
производњу бројлера остварују произвођачи који
утове најмање 500 бројлера у једном производном
турнусу у властитом или изнајмљеном објекту.
Подносиоци су дужни поднијети захтјев у вријеме
това, како би Комисија записнички констатовала
производњу. Захтјеви поднесени након продаје,
гдје Комисија није констатовала производњу у току
това, неће се узимати у разматрање. Комисија је
дужна да у року од 15 дана, од дана подношења
захтјева, изађе на терен и записнички контатује тов.
Потребна документација:
1) Потврда
о упису у Регистар
пољопривредних газдинстава из текуће
године;
2) Увјерење о здравственом стању
бројлера;
3) Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства
износе..................................... до 0,20 КМ по једном
бројлеру.
Рок за подношење захтјева је 31.10.2021.
године.
Члан 18.

Број: 9/21

односно пчелињих друштава, смјештених на
територији града Приједора и који су уписани у
Евиденцију пчелара и пчелињака у Републици
Српској. Захтјев у име чланова подноси Удружење
пчелара.
Потребна документација:
1) Списак пчелара корисника подстицаја са
унесеним
Јединственим
идентификационим бројем пчелињака;
2) Изјава одговорног лица удружења,
овјерена од стране удружења, о укупном
броју пчелињих друштава у власништву
чланова удружења;
3) Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства износе до 6,00 КМ за
једну кошницу/друштво.
Рок за подношење захтјева је 30.09.2021.
године.
Члан 19.
Право на подстицајна средства за
произведене
и
продате
гљиве
остварују
пољопривредни произвођачи, који у текућој години
организују производњу од најмање 500 кг гљива,
ради даље продаје откупљивачима. Захтјев за
подстицајна средства се подноси једном у току
године, а у обзир се узимају све фактуре за
испоручени производ, настале у 2021. години.
Потребна документација:
1) Потврда
о
упису
у
Регистар
пољопривредних газдинстава из текуће
године;
2) Фактуре за испоручени производ,
потписане и овјерене од откупљивача;
3) Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства износе до 5% од
вриједности укупног новчаног износа испорученог
производа.
Рок за подношење захтјева је 30.09.2021.
године.
Члан 20.

Право на подстицајна средства за
производњу и узгој пчела остварују чланови
удружења, који посједују најмање 15 кошница,

Право на подстицајна средства за
производњу поврћа на отвореном пољу, остварују
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пољопривредни произвођачи који производе једну
повртларску културу (без уговора о пословно
техничкој
сарадњи
са
откупљивачем)
на
минималној површини од 0,2 ха или 0,05 ха - за
производњу и пласман за познатог прерађивача( са
уговором о пословно техничкој сарадњи са
откупљивачем).
Потребна документација:
1) 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;
2) Уговор о пословно техничкој сарадњи са
откупљивачем (за произвођаче који
пласирају
производе
познатом
прерађивачу/откупљивачу);
3) Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства износе.....................до
100,00 КМ за 0,1 ха површине.
Подстицајна средства за производњу и
пласман за познатог прерађивача/организовану
производњу
и
откуп
поврћа
износе............................................до 100,00 КМ за
0,05 ха површине.
Рок за подношење захтјева је 31.07.2021.
године
Члан 21.
Право на подстицајна средства за
производњу меркантилне пшенице и/или соје
остварују пољопривредни произвођачи, који обаве
сјетву у току 2021. године, на минималној сјетвеној
површини од 1 ха пшенице и/или 0,5 ха соје и који
су извршили улагање у набавку сјемена пшенице у
износу од најмање 150,00 КМ и/или сјемена соје у
износу од најмање 80,00 КМ.
Потребна документација:
1) Потврда
о
упису
у
Регистар
пољопривредних газдинстава из текуће
године,
минималног
обрадивог
пољопривредног земљишта површине
од 1 ха и/или 0,5 ха;
2) Доказ о извршеној набавци сјемена
пшенице и/или соје – оригинал или
овјерена копија фактуре и фискалног

Број: 9/21

рачуна, у износу од најмање 150,00 КМ
за сјеме пшенице и/или 80,00 КМ за
сјеме соје, издан на територији града
Приједора, на име купца/подносиоца
захтјева;
3) Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства износе до 50%
вриједности од износа рачуна за купљено сјеме
пшенице и/или соје.
Рок за подношење захтјева је 30.11.2021.
године.
Члан 22.
Право на подстицајна средства за постојеће
интензивне засаде воћа остварују пољопривредни
произвођачи који обављају интензивну производњу
воћа на минималној површини од:
1) 1,0 ха интензивног засада једне воћне врсте
јабучастог или коштичавог воћа, старијег од 2
године;
2) 0,5 ха интензивног засада једне воћне врсте
језграстог воћа, старијег од 2 године;
3) 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, неопходан за испуњавање услова
за подстицајна средства, приказан је у табели број
1.

Р.б.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Табела бр.1. Минималан број
стабала/садница/чокота воћа по хектару
Минималан број стабала,
Воћна врста
ком/ха
јагода
30000
малина
10000
винова лоза
3000
купина
2000
бобичасто воће
2000
јабука
1000
крушка
1000
шљива
800
вишња/трешња
800
љешник
500
орас
120
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Потребна документација:
1) Потврда
о
упису
у
Регистар
пољопривредних газдинстава из текуће
године;
2) Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства износе:
1) за засаде јабучастог, коштичавог и
језграстог воћа.................... до 400,00
КМ/ха и
2) за засаде јагодичастог и бобичастог
воћа и винову лозу........... до 150,00
КМ/дунуму.
Рок за подношење захтјева је 30.09.2021.
године.
Члан 23.
Под „пластеником“ се подразумјева објекат
вишегодишње намјене направљен од пластичне,
металне или дрвене конструкције, прекривен
вишегодишњом УВ пластичном фолијом, који
омогућава заштићени и контролисани узгој биљака.
Право на подстицајна средства за
производњу поврћа, јагода и садног материјала
цвијећа у затвореном простору остварују
пољопривредни произвођачи који имају засновану,
континуирану, производњу поврћа, јагода и садног
материјала цвијећа у заштићеном простору, на
минималној производној површини од 300 м².
Потребна документација:
1) Потврда
о
упису
у
Регистар
пољопривредних газдинстава из текуће
године;
2) Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства износе..........................
до 2,00 КМ /м2 пластеника.
Рок за подношење захтјева је 31.07.2021.
године.
Члан 24.
Право на подстицајна средства за набавку
пољопривредне
механизације
остварују
пољопривредни произвођачи који у периоду од
01.10.2020. године до 30.09.2021. године, личним
средствима изврше набавку нове механизације,
опреме за прераду пољопривредних производа,
пчеларске опреме и кошница.
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Потребна документација:
1) Потврда
о
упису
у
Регистар
пољопривредних газдинстава из текуће
године;
2) Доказ о извршеној набавци – оригинал
или овјерена копија фактуре и фискалног
рачуна издана на име купца/подносиоца
захтјева;
3) Саобраћајна дозвола за пољопривредне
машине које подлијежу регистрацији;
4) Изјава подносиоца захтјева овјерена од
стране надлежног органа Градске управе
да пољопривредну машину и/или
опрему неће отуђити у периоду од 3
године;
5) Копија картице текућег/жиро рачуна.
Предмет подстицаја не могу бити: ракијски
котлови, тримери и вртне косилице.
Подстицајна средства износе до 30% од
вриједности купљене механизације и опреме.
Рок за подношење захтјева је 30.09.2021.
године.
МЈЕРА 2
Подршка руралном развоју
Члан 25.
Суфинансирање набавке сјемена за прољетну
сјетву кукуруза
Суфинансирање
набавке
сјемена
за
прољетну
сјетву
кукуруза,
намјењено
је
пољопривредним произвођачима који испуне
следеће услове:
Општи услови које подносиоци захтјева
треба да испуне су следећи:
5) Да у текућој години изврше сјетву
кукуруза на територији града Приједора
на минималној површини обрадивог
пољопривредног земљишта од 0,5 ха;
6) Да су посједници или закупци
пољопривредног
земљишта
на
територији града Приједора, минималне
површине обрадивог пољопривредног
земљишта од 0,5 ха;
7) Да су на територији града Приједора
извршили набавку сјемена кукуруза у
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текућој години, а до 31.05.2021. године,
у износу од најмање 100,00 КМ.

Рок за подношење захтјева је 30.06.2021.
године.

Посебни услови које подносиоци захтјева
треба да испуне су следећи:
3) Да имају регистровано пољопривредно
газдинство
или
пољопривредну
дјелатност у АПИФ-у, у текућој години.

По истеку рока за пријем захтјева, Комисија
ће утврђивати испуњеност услова.
Рачун или фактура издана на име
купца/подносиоца захтјева, 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.
Предвиђен је поврат средстава у висини до
50% од висине износа рачуна за набавку сјемена
кукуруза извршеног на територији града Приједора
у текућој години, а до 31.05.2021. године.
У складу са Планом кориштења средстава за
директне подстицаје пољопривредне производње и
подршку руралном развоју, одредиће се износ
средстава за сваког појединачног подносиоца
захтјева.

За остваривање права на новчана средства
по овом основу, уз захтјев је неопходно приложити
следећу општу документацију:
3) Доказ о извршеној набавци сјемена
кукуруза – оригинал или овјерена копија
фактуре и фискалног рачуна, у износу од
најмање 100,00 КМ, издан на територији
града
Приједора,
на
име
купца/подносиоца захтјева;
4) Копију картице текућег/жиро рачуна.
Поред опште документације, физичка лица,
регистрована
пољопривредна
газдинства,
предузетници или правна лица подносе следећу
посебну документацију:
3) Физичка лица
Посједовни лист или уговор о закупу
пољопривредног
земљишта
(уз
посједовни лист) са минималном
површином обрадивог пољопривредног
земљишта од 0,5 ха,
закључен
прије
објављивања
Правилника у „Службеном гласнику
Града Приједора“;
4) Пољопривредна
газдинства,
предузетници или правна лица
Потврду
о
упису
у
Регистар
пољопривредних газдинстава из текуће
године;
Максимални
износ
средства
за
суфинансирање набавке сјемена за прољетну сјетву
кукуруза, који може остварити подносилац захтјева
за текућу годину износи:
4) за
физичка
лица...............................
500,00 КМ
5) за
регистрована
пољопривредна
газдинства...................................................
750,00 КМ
6) за
предузетнике
и
правна
лица.......................................1.000,00 КМ.

Члан 26.
Суфинансирање набавке пластеника
Суфинансирање
набавке
пластеника
намијењено је пољопривредним произвођачима
који се баве пластеничком производњом поврћа и
цвијећа и предвиђа
набавку максимално 10
пластеника од 200 м2 са системом за наводњавање.
Подносиоци захтјева треба да испуне
следеће услове:
1. Да
су
уписани
у
Регистар
пољопривредних газдинстава у текућој
години;
2. Да
имају
постојећу
пластеничку
производњу минималне површине од
200 м2;
3. Да суфинансирају 50% од набавне цијене
пластеника;
4. Да не отуђе добијени пластеник у
периоду од 5 година.
За реализацију предвиђене су следеће
активности:
1) Подношење захтјева;
2) Утврђивање испуњености услова;
3) Теренски обилазак;
4) Бодовање
корисника
сходно
предвиђеној бодовној листи;
5) Одабир корисника;
6) Достављање рјешења подносиоцима
захтјева;
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7) Провођење
поступка
избора
најповољнијег понуђача;
8) Потписивање уговора са одабраним
понуђачем;
9) Уплата средстава у износу од 50% од
стране корисника, на рачун Града;
10) Потписивање уговора између корисника
и градоначелника;
11) Испорука и постављање пластеника са
пратећом опремом;
12) Уплата средстава на рачун одабраног
понуђача;
13) Периодично праћење
намјенског
кориштења пластеника.
Потребна документација:
1) Потврда
о
упису
у
Регистар
пољопривредних газдинстава из текуће
године;
2) Изјава подносиоца захтјева овјерена од
стране надлежног органа Градске управе
да:
има
постојећу
пластеничку
производњу минималне површине од
200 м2, да ће суфинансирати 50% од
набавне цијене пластеника са системом
за наводњавање и да ће добијени
пластеник намјенски користити у
времену од најмање 5 година;
3) Кућна листа овјерена од стране
надлежног органа Градске управе;
4) У случају да није у претходном периоду
остварио право на набавку пластеника
од стране Града Приједор, подносилац
захтјева прилаже овјерену изјаву од
стране надлежног органа Градске
управе.
Бодовање подносилаца захтјева ће се
вршити на начин приказан у табели број 2.
Табела бр.2. Бодовни критеријуми
Р.б
1
2
3
4

Критеријуми
Пластеничка производња од 201300 м2
Пластеничка производња од 301500 м2
Пластеничка производња преко
500 м2
Није у претходном периоду
остварио право на набавку

Број
бодова
3
2
1
3

5

пластеника од стране
Приједора
Дјеца до 18 година

Број: 9/21
Града
1/дијете

Рок за подношење захтјева је 30.06.2021.
године.
Приликом бодовања критеријума под р.б.4
узимаће се у обзир евиденција о набавци
пластеника од стране Града Приједора и других
донатора, којом располаже ово Одјељење.
Уколико се у коначном збиру за више
подносилаца захтјева утврди исти број бодова,
предност у реализацији ће остварити подносилац
захтјева са мањом постојећом производном
површином под пластеницима.
Члан 27.
Подршка пчеларској производњи
Подршка
пчеларској
производњи
намијењена је пчеларима почетницима, који су
заинтересовани за ову производњу, а немају
претходно пчеларско искуство и предвиђа набавку
максимално 10 старт-ап пакета. Један пакет чини: 5
ЛР кошница, димилица и пчеларско одијело са
рукавицама.
Подносиоци захтјева треба да испуне
следеће услове:
1. Да живе у руралним подручјима Града
Приједора – према евиденцији коју води
Одсјек за мјесне заједнице Града Приједора;
2. Да
су
посједници
или
закупци
пољопривредног земљишта у руралним
подручјима Града Приједора, минималне
површине од 0,1 ха;
3. Да не посједују кошнице и немају искуства у
пчеларској производњи;
4. Да обавезно присуствују обуци за пчеларску
производњу, у организацији Одјељења за
пољопривреду и рурални развој и Удружења
пчелара и
5. Да не отуђе добијени пакет у периоду од 3
године.
За реализацију предвиђене су следеће
активности:
1. Подношење захтјева;
2. Утврђивање испуњености услова;
3. Теренски обилазак;
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4.

Ангажовање
стручног
предавача
и
одржавање обуке;
5. Одабир корисника;
6. Достављање
рјешења
подносиоцима
захтјева;
7. Провођење поступка избора најповољнијег
понуђача;
8. Потписивање уговора са одабраним
понуђачем;
9. Потписивање уговора између корисника и
градоначелника;
10. Испорука опреме;
11. Периодично праћење.
Потребна основна документација:
1. ЦИПС пријава пребивалишта из текуће
године,
2. Посједовни лист или уговор о закупу
земљишта (уз посједовни лист), минималне
површине пољопривредног земљишта од
0,1 ха, у руралном подручју
Града
Приједора,
3. Изјава подносиоца захтјева овјерена од
стране надлежног органа Градске управе да
нема искуства у пчеларској производњи и да
додијељени пакет неће отуђити у периоду
од 3 године.
Додатна документација:
1. Увјерење о незапослености издано од
стране Бироа или Увјерење Пореске управе
да
није
пријављен/пријављена
у
Јединствени систем за регистрацију,
контролу и наплату доприноса РС,
2. Кућна листа овјерена од стране надлежног
органа Градске управе и
3. Доказ да подносилац захтјева припада
једној од категорија: породице погинулих и
несталих бораца и ратних војних инвалида
од I до VI категорије.
Табела бр.3. Бодовни критеријуми
Р.б
1
2
3
4

Критеријуми
Подносилац
захтјева
незапослена особа
Број чланова домаћинства
Доказ под тачком 3. додатне
документације
Подносилац захтјева особа млађа
од 35 година

Број
бодова

Број: 9/21

Рок за подношење захтјева је 30.06.2021.
године.
Уколико се у коначном збиру за више
подносилаца захтјева утврди исти број бодова,
предност у реализацији ће остварити млађи
подносилац захтјева.
Члан 28.
Остале подршке у оквиру руралног развоја
Остале подршке у оквиру руралног развоја
реализоваће се кроз различите врсте подршке на
следећи начин:
а) Подршка оснивању и раду удружења и
задруга,
б) Подршка одржавању стручних предавања
и
посјетама
сајмова
из
области
пољопривреде,
в) Подршка за суфинансирање закупа тезги,
г)
Подршка реализацији пројеката
установа и институција
д) Подршка за ванредне потребе.
Члан 29.
Подршка регистрацији и раду пољопривредних
удружења и задруга
1. Подршка регистрацији пољопривредних
удружења и задруга
Право на поврат уложених средстава у
износу од 100 % од трошкова насталих приликом
регистрације имају пољопривредна удружења и
задруге регистроване у 2021. години, на подручју
града Приједора.
Потребна документација:
1) Копија уплатнице,
2) Копија рјешења о регистрацији и
3) Копија жиро рачуна.
Рок за подношење захтјева је 30.09.2021.
године.

5
1/члану
2/доказ
2

2. Подршка
раду
пољопривредних
удружења и задруга
Пољопривредна удружења и задруге
регистроване на подручју града Приједора до
31.12.2020. године, имају право на поврат уложених
средстава, ако изврше улагања у текућој години у
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набавку опреме за пољопривредне сврхе, потребне
за обављање дјелатности из рјешења о
регистрацији.
Потребна документација:
1) Рјешење о регистрацији,
2) ЈИБ,
3) Позитиван биланс стања и успјеха за
претходну годину,
4) Оригинал или овјерена копија фактуре и
фискалног рачуна, издана на име
купца/подносиоца захтјева,
5) Изјава подносиоца захтјева овјерена од
стране надлежног органа Градске управе
да ће опрему користити у складу са
намјеном најмање 5 година и
6) Копија жиро рачуна.
Рок за подношење захтјева је 30.09.2021.
године.
Поврат средстава за наведене намјене
исплаћује се у износу до 50% од висине износа
рачуна за купљену опрему.
Максимални износ средстава који се у току
године одобрава једном удружењу за набавку
опреме је 1.000,00 КМ, а задрузи 3.000,00 КМ.
Члан 30.
Подршка одржавању стручних предавања,
посјетама сајмова из области пољопривреде и
промоцији произвођача
Одјељење за пољопривреду и рурални
развој Града Приједор, ће према потребама
пољопривредних произвођача или на захтјев
удружења или задруге са подручја града Приједора
организовати следеће:
а) стручна предавања еминентних стручњака
из различитих области пољопривредне
производње,
б) посјете сајмова из области пољопривреде
–трошкови превоза и
в) промоцију произвођача-организација
манифестација, израда промотивног материјала.
Рок за подношење захтјева је до 30.10.2021.
године.
Члан 31.
Подршка за суфинансирање закупа тезги

Број: 9/21

Право на подршку за суфинансирање закупа
тезги имају
пољопривредни произвођачи са
територије града Приједора, који су уписани у
Регистар газдинстава и продају своје производе на
„Градској тржници“ а.д. Приједор.
Град Приједор ће извршити поврат
средстава пољопривредним произвођачима у
износу до 50% плаћеног закупа тезги за период
јануар - октобар 2021. године, према рачунима
приложеним уз захтјев.
Подносилац захтјева може остварити
суфинасирање закупа једне тезге за цијели или дио
наведеног периода.
Потребна документација:
1) Потврда о упису у Регистар
пољопривредних газдинстава из текуће
године;
2) Изјава подносиоца захтјева овјерена од
стране надлежног органа Градске управе
да он и чланови домаћинстава обављају
пољопривредну
производњу
на
властитом имању;
3) Рачуни за плаћену мјесечну закупнину,
назначени на име подносиоца захтјева,
за период јануар - октобар 2021. године;
4) Копија картице текућег рачуна.
Захтјеви се подносе од 01.10. до 31.10.2021.
године.
Члан 32.
Подршка реализацији пројеката установа и
институција
Град Приједор пружиће финансијску
подршку реализацији пројеката који се проводе на
територији града установама и институцијама, чији
је домен рада из области пољопривреде и руралног
развоја, у износу до 20% од вриједности пројекта.
На основу захтјева и приложеног пројекта
Комисија сачињава мишљење о реализацији
пројекта и доставља градоначелнику на сагласност.
Захтјеви се подносе до 31.10.2021. године.
Члан 33.
Подршка за ванредне потребе
Град Приједор пружиће у складу са
финансијским
могућностима,
подршку
за
ублажавање штете од мраза, настале на
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интензивним засадима воћа на територији града
Приједора.
Подршка ће бити пружена пољопривредним
произвођачима који испуне следеће услове:
1. Да су извршили упис у Регистар
пољопривредних газдинстава у текућој
години или ажурирали податке до момента
објаве Правилника у Службеном гласнику
Грда Приједора;
2. Да посједују интензиван засад једне воћне
врсте - шљива, трешња, вишња, крушка,
јабука или орах, у минималној површини од
0,5 ха и
3. Да је број стабала по јединици површине у
складу са прописаним бројем стабала из
члана 22. Табела 1.
Потребна документација:
1. Потврда о упису у Регистар
пољопривредних газдинстава из текуће
године;
2. Изјава подносиоца захтјева овјерена од
стране надлежног органа Градске управе да
посједује интензивни засад једне воћне
врсте - шљива, трешња, вишња, крушка,
јабука или орах, у минималној површини од
0,5 ха, са прописаним бројем стабала.
Рок за подношење захтјева је 18.06.2021.
године.
Градоначелник ће именовати посебну
Комисију за процјену штете, која ће по захтјевима
произвођача, изаћи на терен и процијенити насталу
штету, а износ одобрених средстава биће одобрен у
складу са процијењеном штетом и Планом
кориштења средстава за директне подстицаје
пољопривредним произвођачима и подршку
руралном развоју.
Извјештај о процјењеној штети Комисија
доставља градоначелнику.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 34.
Комисија ће вршити периодичну посјету
корисника подстицајних средстава случајним
одабиром.

Број: 9/21

Износ одобрених средстава, по сваком
појединачном захтјеву, биће одобрен у складу са
Планом кориштења средстава за директне
подстицаје пољопривредним произвођачима и
подршку руралном развоју.
Инспекцијски надзор и контролу над
спровођењем овог Правилника врши Град
Приједор, Одсјек за инспекцијске послове путем
пољопривредне,
ветеринарске
и
тржишне
инспекције.
Пољопривредни произвођачи су дужни
обезбиједити услове за надзор и контролу.
Уколико корисник подстицаја оствари
новчани подстицај на основу нетачно наведених
података или додијељену опрему не користи
намјенски или предмет подстицаја отуђи или да на
кориштење другом лицу супротно приложеној
изјави, дужан је да врати подстицајна средства
додјељена од стране Града Приједора, у року од 30
дана од дана доношења рјешења, којим надлежни
инспектор наложи кориснику враћање средстава.
Члан 35.
Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

Број: 02-052-29/21
Приједор,
Датум: 19.5.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

